
ىراصنلاةدیقعيفسدقلاحورلا
 ةینیدلا رداصملا ءوض يف ةیدقن ةسارد

يبيعشلا زيزعلا دبع نب هللا دبع .د
ةيناسنإلا مولعلا مسق- دعاسملا ةعيرشلاذاتسا

ةيركسعلا دلاخ كلملا ةيلك

ثحبلا صخلم

 ، ملـسو هبحـصو هـلآ ىـلعو دـمحم هلوـسرو هللا دـبع ىـلع مالـسلاو ةالصلاو ، نيملاعلا بر هللا دمحلا
: دعب امأ

 نالـطب نايبل ةيدقن ةسارد ىلع لمتشيو )) ىراصنلا ةديقع يف سدقلا حورلا (( هعوضوم ثحبلا اذه
 ، دـيدجلا دـهعلاو ميدـقلا دـهعلا يـهو ، اـهب نوـنمؤي يتلا ةينيدلا رداصملا لالخ نم هتيهولأ ىراصنلا داقتعا
 مهــصوصن نإــف ، ةفاــضإ نودــب وأ سدــقلا ىــلإوأ هللا ىــلإ اهتفاــضإب ءاوــس حورــلا ةــقيقح نأ اــمهيف نــيبت دــق ذإ
 دـمحم نيلـسرملا متاـخ ىـلع لزنـملا هللا باـتك اـهنع ربخأ يتلا ةقيقحلا يهو ، هتيهولأ ىلع لدتال ةسدقملا

 ثـحبلا قرـطت دقف ، سدقلا حورلا ةيهولأ مهداقتعا يف ىراصنلا لالض نايب لجألو . ملسو هيلع هللا ىلص
 ةـلحرم ناـيب مـث ، هتيهولأىراـصنلا رارـقإ لـحارم ناـيب مـث ، ةـيهلإلا عئارـشلا يـف سدـقلا حورـلا ةـقيقح ناـيب ىلإ
 لـيربج هللا كالـم وـه سيل سدقلا حورلا نأ مهداقتعا نالطب نايب ىلإ ثحبلا قرطت امك ، هتيهولأ مهداقتعا
 . هـعابتأ نـم نينمؤـملا ىـلعو حيـسملا ىـلع سدـقلا حورـلا لوـلح ةيـصوصخ مهداـقتعا ىـلعو ــ مالسلا هيلع ـ
 هبحــصو هــلآ ىــلعو دــمحم اــنيبن ىــلع هللا ىلــصو . اــهيلإ تلــصوت يتــلا جئاــتنلا تءاــج ثــحبلا ةــمتاخ يــفو
ملسو

 ةمدقملا
))نولدــعي مهبرــب اورــفك نيذــلا مــث روــنلاو تاــملظلا لــعجو ،ضرألاو تاومــسلا قــلخ يذــلا هللا دــمحلا((

. )1 ةيآ ماعنألا(
 ةرتـف نـيح ىـلع هللا هلـسرأ يذـلا ،ملسو هيلع هللا ىلص دمحم هلوسرو هللا دبع ىلع مالسلاو ةالصلاو

 ،مــهئارآ مــلظ ىــلإ موــق لــك دنتــساو ،عئارــشلا تلدــبو مــلكلا فرــح نيح،بــتكلا نــم سوردو ،لــسرلا نــم
 ،قــئارطلا هــب حــضوأو ،قــئالخلا هــب هللا ىدــهف ،مهئاوــهأو ةدــسافلا مهتالاــقمب هداــبع نــيبو هللا ىــلع اوــمكحو
 نـم ىـلعو ، راـيخألا هبحـصو ، راـهطألا هـلآ ىـلع ملـسأو يلـصأو ، روـنلا ىـلإ تاملظلا نم سانلا هب جرخأو
: دعبامأ ، نيدلا موي ىلإ ناسحإب مهعبت

 ، ةتباثلا ةيناميإلا قئاقحلا نم حورلا نأ ، لسرلاو ءايبنألا ىلع لزنملا يحولا يف ربخأ لجوزع هللا نإف
 ىلإ ًافاضم اهضعب يحولا يف اهركذ ءاجذإ،اهبناميإلاواهدوجوداقتعالسرلاعابتأةفاك ىلع بجي يتلا
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. اهدروو ةبسانم بسح ، ةفلتخمٍناعمىلعلدتو،ةفاضإنودباهضعبو،سدقلا ىلإو ، هللا
 : ضعبب اورفكو باتكلا ضعبب اونمآف انلبق نم باتكلا لهأ لض دقلو

 نـمو ، )150 ءاـسنلا ()) ًاليبس كلذ نيب اوذختي نأ نوديريو ضعبب رفكنو باتكلا ضعبب نمؤن نولوقيو((
 دوهيلاــف ، حورــلا ةــقيقحب ناــميإلا يــف قــحلا نــع اولــض مــهنأ ، ًاليبــس هوذــختي نأ اودارأ يذــلا ناــميإلا كــلذ
 نـم مهودـع هـنأ اوـمعز مـهنكل ــ مالـسلا هـيلع ــ لـيربج وـه سدـقلا حورـلا نأ نوفرتعيو ، حورلا ةقيقح نوفرعي
 ـ لــيربج ريــغ سدــقلا حورــلا نأ اوــمعز مــهنكل ، حورــلا ةــقيقح ضــعب نوــفرعي مهنإــف ىراــصنلا اــمأو ، ةــكئالملا
. سدقملا مهثولاث يف ثلاثلا مونقألاو هللا عم هلإ هنأ نودقتعيو ـ مالسلا هيلع

 ةدـع ٍناـعم ىـلع لدـت اـهنأ هللا ربـخأ دـقف ، حورـلا ةـقيقح ةـفرعم ىـلإ هللا انادـه دـقف نيملسملا نحن امأ
 يــناعملا ســفن ىــلع ةقباــسلا ةــيهلإلا بــتكلا يــف لدــت اــهنأ هللا ربــخأ اــمك ، نآرــقلا يــف اــهركذ ةبــسانم بــسح
 هللا ربـخأ يذـلا قـحلا نـع اولـض باـتكلا لـهأ نـم بـتكلا كـلت باحـصأ نـكل ، نآرـقلا يـف هللا اـهلزنأ يتلا
. ليبسلا ءاوس نع اولضأو اولضف ، مهبتك يف هنع ىلاعت

 سدـقلا حورـلا ةيهولأ ىراصنلا داقتعا نالطب نايب يف ةيدقن ةسارد ـ هللا ءاش نإ ـ نوكيس ثحبلا اذهو
: نيببسل عوضوملا اذه يف ةباتكلل يرايتخا ناك دقو ، ييحملا برلا هنأو

 قرـفتملا عوـضوملا اذـه تاتـش عمجي يذلا ـ يملع بسح ـ لوألا وه ثحبلا اذه عوضوم نأ : لوألا
 ةـيميت نـبا ماـمإلا : لاـثمأ نـم ، باـتكلا لهأ لادج ملع يف نيصتخملا نيملسملا ءاملع تافلؤم ضعب يف
 ثــحبلا اذــه ناــكف ، نيملــسملا ءاــملع نــم مهريــغو ، بــبطتملا ىيــحي نــب رــصنو ، يبــطرقلاو ، يــفارقلاو ،
 ةاروــتلا نــم ةــينيدلا رداــصملا كلذــب دهــشت اــمك ، سدــقلا حورــلا ةــقيقح نــع قــحلا ناــيب يــف ًاعــضاوتم ًاماهــسإ
 . نآرقلاو ليجنإلاو

 ثـيلثتلا ةدـيقع يـف مهتاـفلؤم نـم فـلؤم وـلخي ال ذإ سدـقلا حورلا نع ىراصنلا تافلؤم ةرثك : يناثلا
 لـيجنإلاو ةاروـتلا صوـصنل مهليوأـتو سدـقملا مهثولاـث يـف ثـلاثلا موـنقألا هنأو ، هتيهولأ مهداقتعا تابثإ نم
 . لطابلا مهدقتعم تابثإل

. )1(ةلطابلا مهتديقع عـم قفتتل ميركلا نآرقلا صوصن ليوأت ةلواحم ىلإ دـحلا مهب لصو لب
 قـفتي امب اهيف قحلا نايبو ، اهليلحتو ةينيدلا رداصملا نم ةلدألا ءارقتسا ىلع موقي ثحبلا جهنم ناكو

 هوررـقو ، مهئاوهأـب هوعدـتبا اـمم اذه نأو ، قحلا نع مهلالض نايبو ، لوقنملا حيحصو لوقعملا حيرص عم
 يـتلا ـ سيماونلاو نيناوقلا نم مهدمتعم نأ نايبو ، هئايبنأ ىلع ةلزنملا هللا بتك كلذب نيفلاخم ، مهعماجمب
 مــهرابحأ عادــتبا نــم هــنم ريــثكو ، نييراوــحلا نــع هــضعبو ، ءاــيبنألا نــع لوــقنم هــضعب ـــ مــهنيد عئارــش اــهولعج
. هللا نود نم ًابابرأ مهوذختا نيذلا مهنابهرو

 رارـقإ لـحارم ناـيبو ، نآرـقلاو لـيجنإلاو ةاروـتلا يـف سدـقلا حورـلا ةـقيقح ناـيب نـع ثيدحلا نوكيسو
 هـنيبو ــ مالـسلا هـيلع ــ حيـسملاو سدـقلا حورـلا نـيب ةـقالعلا ناـيبو ، هـتيهولأ مهداـقتعا مـث ، هـتيهولأ ىراصنلا
. مالسلا هيلع ليربج هللا كالم نيبو

 لزنـملا هللا باتكل ةقفاوملا ، ةسدقملا مهصوصن يف ًاقح هارن ام لالخ نم مهلالض ىلع درلا متيسو
 هللا يـحو نـم هـلبق اـمل قدـصملا ، هـفلخ نـم الو هـيدي نـيب نـم لـطابلا هـيتأي ال يذـلا ، نيلـسرملا متاخ ىلع
 داهـشتسالل هـجو نـم رثكأ اهيف نوكي ةينيدلا صوصنلا ضعب نأ ىلإ هيبنتلا دوأو . هلسرو هئايبنأ ىلع لزنملا
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. اهتشقانم متت يتلا اياضقلا ضعب يف اهيلإ ةراشالا وأ اهتداعال انرطضي امم
: ثحابم ةعبرأ يف ةساردلا هذه نوكتسو
. ةيهلإلا عئارشلا يف سدقلا حورلا ةقيقح : لوألا ثحبملا
. سدقلا حورلا ةيهولأ ىراصنلا رارقإ لحارم : يناثلا ثحبملا
 . سدقلا حورلا ةيهولأ ىراصنلا داقتعا ةلحرم : ثلاثلا ثحبملا
. ىراصنلا دنع حيسملاو سدقلا حورلا : عبارلا ثحبملا

ةیهلإلا عئارشلا يف سدقلا حورلا ةقیقح لوألا ثحبملا
 عاـبتأ لـكف ، لـسرلاو ءايبنألا ىلع ةلزنملا ةيهلإلا عئارشلا يف ةتباثلا ةيناميإلا قئاقحلا نم سدقلا حورلا

: يتأي اميـف كلذ ناـيبو ، هب ناميإلاو هدوجو نودقتعي ةيهلإلا عئارشلا
: دوهيلا دنع سدقلا حورلا ةقيقح : لوألا بلطملا
 تءاــجف ، ةفاــضإ نودــبو هللا ىــلإو سدــقلا ىــلإ ةفاــضم حورــلا ترــكذ سدــقملا دوــهيلا باــتك ةاروــتلا نإ

 ةـفرعملاو مـهفلاو ةـمكحلاب هللا حور نـم هـتألمو(( :جورـخلا رفـس يـف ءاـج ذإ ، ماـهلإلاب يـحولا ىنـعمب حورلا
 لاق اذكه لق : يل لاقو برلا حور ّيلع لحو(( : لايقزح رفس يف ءاجو ،)2()) ةعنص لكو
 نوـــظفحتو يـــضئارف يـــف نوكلـــست مـــكلعجأو ، مـــكلخاد يـــف يـــحور لـــعجأو(( : ًاـــضيأ هـــيفو ،)3()) برـــلا

.)4()) اهب نولمعتو يماكحأ
 يــف ءاــج ذإ ، نينمؤــملا هداــبع نــم ءاــشي نــم اــهب هللا دــيؤي يتــلا ةرــصنلاو تاــبثلا ىنــعمب حورــلا تءاــجو

 مـث ، هللا حور هـيف ًالـجر اذـه لـثم دـجن لـه هدـيبعل نوـعرف لاـقف(( : مالـسلا هـيلع فـسوي نـع نيوكتلا رفس
 رـيمازملا رفـس يـف ءاـجو ،)5())كـلثم مـيكحو ريـصب سـيل ،اذـه لـك هللا كـملعأ امدعب فسويل نوعرف لاق
 لوــقو ،)6()) ينـم هـعزنت ال كـسدق حورو ، كـهجو مادـق نـم ينحرطت ال(( : مالسلا هيلع دواد ناسل ىلع

 . )7()) هدجم عارذ ىسوم نيميل ريس يذلا ، هسدق حور مهطسو يف لعج يذلا نيأ(( : ءايعشأ يبنلا
 : ءايعشأ رفـس يف ءاج ذإ ـ مالسلا هيلع ـليربج ىنعمب حورلا تءاجو

 هـــيلع دؤاد نـــع ءاـــجو . )8()) مهبراـــح وـــهو ًاودـــع مـــهل لوـــحتف ، هـــسدق حور اوـــنزحأو اودرـــمت مـــهنكلو((
 توــص تعمــسو(( : لاــيناد رفــس يــف ءاــجو ،)9())يناــسل ىــلع هــتملكو ،يــب مــلكت برــلا حور(( : مالــسلا
 لــجرلاب اذإ(( : ًاــضيأ هــيفو ،)10()) اــيؤرلا لــجرلا اذــه مــِّهَـف لــيئاربج اــي لاــقو ىداــنف يدالوأ نــيب ناــسنإ

.)11()) مهفلا كملعأل نآلا تجرخ ينإ لايناد اي لاقو ... ءادتبالا يف ايؤرلا يف هتيأر يذلا ليئاربج
 قـشك هقـشف برلا حور هيلع لحف(( : ةاضقلا رفس يف ءاج ذإ ، طاشنلاو ةوقلا بهت حورلا نأ ءاجو

: ًاضيأ هيفو ،)12())ئش هدي يف سيلو يدجلا
 : ًاــضيأ هــيفو ،)13())مهبلــس ذــخأو ًالــجرنــيثالثمــهنملــتقونولقــشأىــلإلزنــفبرــلا حور هــيلع لــحو((
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. )14()) برحلل جرخو ليئارسإل ىضقو برلا حور هيلع ناكف((
 ،)17(ءاــيحإلاو قــلخلا ىنــعمبو ،)16( ناــسنإلا حور ىنــعمبو ،)15(حيرــلا ىنــعمب حورــلا تءاــج اــمك

. يناعملا نم كلذ ريغبو
 نـع ةرداـص اـهنأ ىنـعملا نإـف ، ةفاـضإ نودـب مأ ، سدـقلا ىـلإ مأ ، هللا ىلإ ةفاضم تناكأ ءاوس حورلاو

 يــنعت ال اــهنأو ، حورــلا ةــقيقح ىنــعم ىــلع ةــلادلا ةقباــسلا صوــصنلا نــم كــلذ اــنل نــيبت اــمك ،)18(ىلاــعت هللا
. كلذ ىوس

 ىـلإ يحولاـب يتأـي يذـلا وـه سدـقلا حورلا نأ نوفرعيو ، حورلا ىنعم ةقيقح نوفرعي ةاروتلا لهأ دوهيلاو
 هللا دــبع الإ وــه اــمو ، هدــنع نــم ءيــشب يتأــي ال ،هللا رــماوأ ذــفني هــنأو ، مالــسلا هــيلع لــيربج هــنأو ، ءاــيبنألا
 ، هللا مهنايـصع ةرثكل مهيلع باقعلاب هلوزن ةرثك عم مهنكلو ، نيبرقملا هللا ةكئالم نم هقلخ دحأو ، هلوسرو
 رفـسركذ دـقف ، مـهل ًاـبراحمو ، مـهل ًاودـع هوربـتعاو ، همـسا اوهركو ، ليربج هللا كالم اوهرك ، هرمأ ةفلاخمو
 رـكذا ، برـلا تاناـسحإ(( : هـيف ءاـج ذإ ، مههاوـفأ اـهب تـقطنو ، مهبوـلق تألـم يتـلا ةوادـعلا هذه ءايعشأ
 هـمحارم بـسح هـب مهأـفاك يذـلا ليئارسإ تيبل ميظعلا ريخلاو ، برلا هب انأفاك ام لك بسح برلا حيباست
 مهقيـض لك يف ، ًاصلخم مهل راصف ، نونوخي ال نونب ، يبعش مهنإ ًاقح لاق دقو ، هتاناسحإ ةرثك بسحو
 مـهنكلو ، ةـميدقلا ماـيألا لـك مـهلمحو مـهعفرو ، مهَكفوه هتفأرو هتبحمب ، مهصلخ هترضح كالمو ، قياضت
. )19()) مهبراح وهو ًاودع مهل لوحتف ، هسدق حور اونزحأو اودرمت

 دـقف كلذـل ، همـسا رـكذ نوـهركي مهتلعج ـ مالسلا هيلع ـ ليربج سدقلا حورلل دوهيلا نم ةوادعلا هذه
 مـلو يبـنلا اوعطاـق لـيربج ناـك نإـف ، ءامـسلا نـم يحولاـب يتأـي يذـلا حورـلا نـع ءاـيبنألا لاؤـسب دوـهيلا متها
 نــبا هللا دــبع عمــس : لاــق ، هــنع هللا يــضر كــلام نــب ســنأ نــع يراــخبلا حيحــص يــف تــبث دــقف ، هــل اوعمــسي
 ، ملـسو هـيلع هللا ىلـص يبـنلا ىتأـف ، فرتـخي ٍضرأ يـف وـهو ، ملـسو هـيلع هللا ىلص هللا لوسر مودقب مالس
 ؟ ةــنجلا لــهأ ماــعط لوأ اــمو ؟ ةعاــسلا طارــشأ لوأ اــمف ، يبــن الإ نــهملعي ال ثالــث نــع كلئاــس يــنإ : لاــقف
 : لاـق ، مـعن : لاـق ؟ لـيربج : لاـق ، ًاـفنآ لـيربج نـهب يـنربخأ : لاـق ؟ هـمأ ىـلإ وأ هـيبأ ىـلإ دلولا عزني امو
 ...)20()) كـبلق ىـلع هـلزن هـنإف لـيربجل ًاودـع ناـك نـم(( : ةـيآلا هذـه أرقف ، ةكئالملا نم دوهيلا ودع كاذ

. )21()) ثيدحلا
 هللا ىلــص هللا لوــسر ىــلإ دوــهي تــلبقأ : لاــق ـــ اــمهنع هللا يــضر ـــ ساــبع نــبا نــع دــمحأ ماــمإلا ىورو

 ، كاـنعبتاو يبـن كـنأ اـنفرع نـهب اـنتأبنأ نإـف ءاــيشأ ةـسمخ نع كلأسن انإ مساقلا ابأ اي : اولاقف ، ملسو هيلع
 نأ ىـلإ ــ ثيدـحلا ــ اوتاـه : لاـق ، لـيكو لوـقن ىـلع هللا : اولاـق ذإ ، هـينب ىـلع ليئارسإ ذخأ ام مهيلع ذخأف
 هـيتأي كـلم هـل الإ يبـن نم سيل هنإف ، اهب انتربخأ نإ كعيابن يتلا يهو ، ةدحاو تيقب امنإ ، تقدص : اولاق
 ؟ كبحاص نم انربخأف ، ربخلاب
 : تــلق وــل ،انودــع باذــعلاو لاــتقلاو برحلاــب لزنــي يذــلا كاذ لــيربج : اولاــق ـــ مالــسلا هــــيلع ـــ لــيربج: لاــق

 هـنإف لـيربجل ًاودـع ناـك نـم لق(( : لجو زع هللا لزنأف ، ناكل رطقلاو تابنلاو ةمحرلاب لزني يذلا ليئاكيم
 . )22()) نيرفاكلل ٌودع هللا نإف(( : هلوق ىلإ)) كبلق ىلع هلزن

 لـيربج نأ دوهيلا معز اهيف ءاج ىرخأ تاياور ركذ مث ، ثيدحلا اذه نم ًاوحن هدنسب ريرج نبا قاسو
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 . )23(لاتقلاو برـحلاو ، ءامدلا كفسو ةدـشلاب مهيتأي هنأو ، مهودع
 مـهبتك يـف روكذـملا وـهو مالـسلا هـيلع لـيربج هنأو سدقلا حورلا ةقيقح نوفرعي دوهيلا ءالؤه نأ نيبتف

. مهئايبنأ ىلع ةلزنملا
: ىراصنلا دنع سدقلا حورلا ةقيقح : يناثلا بلطملا

 هنومــسيو سدــقملا مهباــتك نــم ءزــج يــهو ، دوــهيلا بــتك ةيــسدقب نودــقتعي ًاــضيأ مــهو ىراــصنلا اــمأ
 هـيف درو امــيف مـهيلع ةـجح وـهو )لئاـسرلاو لـيجانألا( دـيدجلا دـهعلاب مهناـميإك هـب نوـنمؤيو ، ميدقلا دهعلاب
 حورـلا ةـقيقح نـع ةاروـتلا يـف ءاـج اـم قدـصي اـم لئاـسرلاو ليجانألا يف ءاـج دقف ، سدـقلا حورلا ةقيقح نع

 نأل(( : مالــسلا هــيلع دواد عــم ناــك ـــ مالــسلا هــيلع ـــسدــقلا حورــلا نأ بــتكلا كــلت ترــكذ دــقف ، سدــقلا
 : هـــنع مـــهل لاـــق ــــ مالـــسلا هـــيلع ــــ حيـــسملا نأو ،)24()) يـــبرل برـــلا لاـــق سدـــقلا حورلاـــب لاـــق هـــسفن دواد
 لاــمعأ رفــس يــف ءاــج ذإ ، لــسرلاو ءاــيبنألا ىــلإ يحولاــب لزــن هــنأو ،)25()) حورلاــب دواد هوعدــي فــيكف((

 حورـلا مـلك ًانـسح هـنإ ةدـحاو ةـملك سلوـب لاـق اـمل ضـعب عـم مهـضعب نـيقفتم ريغ مهو اوفرصناف(( : لسرلا
 مـل(( : ةـيناثلا سرـطب ةلاـسر يـف ءاـجو ،)26()) بعـشلا اذـه ىلإ بهذا ًالئاق ، يبنلا ءايعشأب انءابآ سدقلا
 رفـس رـكذو ،)27()) سدقلا حورلا نم نيقوسم نوسيدقلا هللا سانأ ملكت لب ، ناسنإ ةئيشمب طق ةوبن تأت

 رــيغو باــقرلا ةاــسق اــي(( : هــيف ءاــج ذإ ـــ مالــسلا هــيلع ـــ لــيربج سدــقلا حورــلل دوــهيلا ةوادــع لــسرلا لاــمعأ
 مـل ءاـيبنألا يأ ، مـتنأ كلذـك مكؤاـبآ ناـك اـمك ، سدقلا حور نومواقت ًامئاد متنأ ناذآلاو بولقلاب نينوتخملا

 لـــــهأ ىــــلإ ةــــيناثلا سلوــــب ةلاــــسر يــــف ءاـــــج ذإ يــــحلا هللا حور هــــنأ هتافــــص نــــمو ،)28()) مكؤاــــبآ هدهطــــضي
 : مالـسلا اـمهيلع اـنحوي دالـيمب اـيركز رـشب هـنأ لـيجنإلا يفو ،)29()) يحلا هللا حور ليئاربج(( : سوثنروك
 هـل لاـقف ، فوـخ هـيلع عـقوو برطـضا اـيركز هآر اـملف ، روخبلا حبذم نيمي نع ًافقاو برلا كالم هلرهظف((

 ًاـنبا هـل دلتـس هـتأرما نأ ةراـشبلا هذـه يف هربخأو ،)30()) تعمس دق كتبلط نأل ايرـكز اي فخت ال : كالملا
 ، برــشي ال ًاركــسمو ًارــمخو ، برــلا ماــمأ ًاــميظع نوــكي هــنأل(( : ًاــجاهتباو ًاــحرف هــل نوــكيو ، اــنحوي هيمــستو
 : سدقلا حورلا نم ىلبح تدجو حيسملا مأ ميرـم نأ اـمك ،)31()) سدقلا حورلا نـم ئلتمي همأ نطب نـمو
)32()) سدقلا حورلا نم ىلبح تدجو اعمتجي نأ لبق فسويل ةبوطخم همأ ميرم تناك امل و((

 ءام يف نادمعملا انحوي هدمع نأ دعب هعم رمتساو ، مالسلا هيلع حيسملا ىلع سدقلا حورلا لزن امك

 هــيلع لزــنو ءامــسلا تــحتفنا ىلــصي ناــك ذإو ، ًاــضيأ عوــسي دــمتعا بعــشلا عــيمج دــمتعا اــملو(( : ندرألا
 لـثم ًالزاـن حورـلا تـيأر دـق يـنإ(( : نادـمعملا اـنحوي لاقو ،)33()) ةمامح لثم ةيمسج ةـئيهب سدـقلا حورلا
 يذـلا يـل لاـق كاذ ءاـملاب دـمعأل ينلـسرأ يذلا نكل ، هفرعأ نكأ مل انأو ، هيلع رقتساف ءامسلا نم ةمامح
 يــفو(( : لــيجنإلا يــف ءاــجو ،)34()) سدــقلا حورلاــب دــمعي يذــلا وــه اذــهف هــيلع ًارقتــسمو ًالزاــن حورــلا ىرــت
 دـق تاومـسلا ىأر ءاـملا نـم دعاـص وهو تقوللو ، ندرألا يف انحوي نم دمتعاو ... عوسي ءاج مايألا كلت
)35())هيلعًالزانةمامحلثم حورلاو تقشنا
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 نـم ًاـئلتمم ندرألا نـم عـجرف عوـسي اـمأ(( : هـتازجعمو هـتوعد يـف حيـسملل ٌدـيؤم سدقلا حورلا نأ امك
 ىـــلإ حورـــلا ةوـــقب عوـــسي عـــجرو(( : ًاضــــيأ ءاــــجو ،)36()) ةيربــــلا يـــف حورلاـــب داـــتقي ناـــكو ،سدـــقلا حورـــلا
 برــلا حور(( : مالــسلا هــيلع حيــسملا لوــقي لــيجنإلا يــفو ،)37())مهعماــجم يــف مــلعي ناــكو ..... لــيلجلا
 لاـمعأ رفـس ثدـحتيو ،)38()) بوـلقلا يرـسكنملا يفـشأل ينلـسرأ ، نيكاـسملا رـشبأل ينحـسم هـنأل ّيلع
 نــم يذــلا عوــسي(( : لوــقي ذإ ، سدــقلا حورــلا ةطــساوب حيــسملا اــهب هللا دــيأ يتــلا تازــجعملا نــع لــسرلا
 سـيلبإ مهيلع طلستملا عيمج يفشيو ًاريخ عنصي لاج يذلا ةوقلاو سدقلا حورلاب هللا هحسم فيك ةرصانلا

 يـتلا ةوـقلا هـنأ يأ ، ةوـقلا ظـفلل ًافدارم سدقلا حورلا نأ دجن نيصنلا نيذه يفف ،)39()) هعم ناك هللا نأل
 هللا نذإــب ، تازــجعملا ءارــجإو ، ضارــمألا ءافــش ةوــقلا هذــهب عاطتــساو ـــ مالــسلا هــيلع ـــ حيــسملا اــهب هللا دــيأ
. نينمؤملا هدابع نم ءاش نمو ، هلسرو هءايبنأ اهب هللا ديأ يتلا ةوقلا يهو ، ىلاعت

 : لاــقف ، مهدــيؤيو مهمهليــس سدــقلا حورــلا نأــب ، هلــسرو هذــيمالت ـــ مالــسلا هــيلع ـــحيــسملا ربــخأ اــمك
 ماــمأ نوقاــستو مكنودــلجي مهعماــجم يــفو ، سلاــجم ىــلإ مكنوملــسيس مــهنأل ، ساــنلا نــم اورذــحا نــكلو((
 مــكنأل ، نوــملكتت اــمب وأ فــيك اوــمتهت الــف مكوملــسأ ىتــمف ، مــمأللو مــهل ةداهــش ،يــلجأ نــم كوــلمو ةالو

()) مـكيف مـلكتي يذـلا مـكيبأ حور لـب ، نيملكتملا متنأ متسل نأل ، هب نوملكتت ام ةعاسلا كلت يف نوطعت
 اــمبوأ فــيك اوــمتهت الــف نيطالــسلاو ءاــسؤرلاو عماــجملا ىــلإ مكومدــق ىتــمو(( : مالــسلا هــيلع لاــقو ،)40
. )41()) هولوقت نأ بجيام ةعاسلا كلت يف مكملعي سدقلا حورلا نأل ، نولوقت

 سدـقلا حورلا هنأ مهربخأ ، هب هللا هديؤي يذلا كالملا نع ـ مالسلا هيلع ـحيسملل دوهيلا لاؤس دنعو
 سدــــــقلا حورـــــلا نأ اوـــــمعز ىرـــــخأ ةرـــــمو ، ســـــجن حور هـــــنأ اوـــــمعزو ، ًاـــــحيبق ًادر حيـــــسملا ىـــــلع اودرـــــف ،
 حيـسملا ءافـش نـع يأ ( اوعمـس اـملف نويـسيرفلا امأ(( : ليجـنإلا يفف ،نيطايشلا سيئر ينعي)) لوبزعلب((
 لاــــقو ، مهراـــكفأ عوـــسي مـــلعف ، نيطايـــشلا ســـيئر لوـــبزعلبب الإ نيطايـــشلا جرـــخي ال اذـــه اولاـــق ) نوـــنجملل
 نـكلو ، مكتاـضق نونوكي مه كلذل ، نوجرخي نمب مكؤانبأف نيطايشلا جرخأ لوبزعلبب انأ تنك نإ ... مهل

.)42()) هللا توكلـم مكيلع لـبقأ دـقف ناطيشلا جرـخأ هللا حورب انأ تنك نإ
 مـكل لوـقأ كلذـل(( : لاـقف ، سـجن حور هـنإ سدقلا حورلا ىلع لوقلا نم ـ مالسلا هيلع ـمهرذح مث

 نــبا ىــلع ةــملك لاــق نــمو ، ساــنلل رــفغي نــلف حورــلا ىــلع فيدــجتلا اــمأو ساــنلل رــفغي فيدــجتو ةــيطخ لــك

 . )34()) يـتآلا يـف الو ملاـعلا اذـه يـف ال هـل رـفغي نـلف سدـقلا حورـلا ىـلع لاـق نـم اـمأو ، هـل رفغي ناسنإلا
 نـم نـكلو ، اهنوفدـجي يتـلا فيداـجتلاو رشبلا ينبل رفغت اياطخلا عيمج نإ مكل لوقأ قحلا(( : ًاضيأ لاقو
 هـعم نإ اولاـق مـهنأل ، ةـيدبأ ةـنونيد بجوتـسم وـه لـب ، دـبألا ىـلإ ةرـفغم هـل سيلف سدقلا حورلا ىلع فدج
. )44()) ًاسجن ًاحور

 نآلاو(( : لاـقف ، سدـقلا حورلاـب دـمعي هدـعب نـم يتأيـس يذـلا نأ دوهيلا ربخأ نادمعملا انحوي نأ امك
 مـكدمعأ اـنأ ، رانلا يف ىقلتو عطقت ًاديج ًارمث عنصت ال ةرجش لكف ، ةرجشلا لصأ ىلع سأفلا تعضو دق
 مكدمعيــس وــه ، هءاذــح لــحأ نأ ًالــهأ تــسلكلذــل،ينــمىوــقأوــهيدــعبيتأــييذــلانــكلو ، ةــبوتلل ءاــمب
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 ، نــبتلا اــمأو ، نزــخملاىــلإ هــحمق عــمجيوهردــيبيقنيــسو،هدــييــفهــشفريذــلا،راــنو سدــقلا حورلاــب
.)45())أفـطت ال راـنب هقرـحيف

 درو ذإ ، ملــسو هــيلع هللا ىلــص دــمحم اــنيبن ةوــبن ىــلع ةــلالد اــهنأ رــهظيو ، ةراــشب لــمحي ربــخلا اذــهو
 ـ مالــسلا هــيلع ـــ حيــسملا اوــلعج اــمل ىراــصنلا نــكلو ،)46(لــيجنإلاو ةاروــتلا يــف هــب تاراــشبلا نــم ريــثكلا
 مـلو اـنحويل ًارـصاعم ناـك حيـسملا نأـب ًاملع ، حيسملا نع انه ملكتي انحوي نإ اولاق ، ثادحألا لكل ًاروحم
 اـنحوي دـي ىـلع ءاـملاب دـمعت حيسملا نأ ليلدب ، داليملا يف رهشأ ةتس قرافب نسلا سفنب ناكو ، هدعب تأي
. سقرمو اقولو ىتم ليجانأ نم ةقباسلا صوصنلا يف درو امك ،

 لـثم هـيلع سدـقلا حورـلا لوزـن نـم حيـسملا ىـلع ةـمالعلا فرـع ــ مالسلا هيلع ـ ىيحي )انحوي ( نأ امك
 ، هـفرعأ نـكأ مـل اـنأو ، هـيلع رقتـساف ءامـسلا نـم ةـمامح لثم ًالزان حورلا تيأر دق ينإ(( : لاق ذإ ، ةمامح
 دــمعي يذــلا وــه اذــهف هــيلع ًارقتــسمو ًالزاــن حورــلا ىرــت يذــلا يــل لاــق كاذ ءاــملاب دــمعأل ينلــسرأ يذــلا نــكل
 دــمتعا اــملف(( : هــلوق ليلدــب مالــسلا هــيلع لــيربج يــحولا نــيمأ هــنأ ىــلع لدــي اذــهو ،)47()) سدــقلا حورلاــب
 ، هيلع ًايتآو ةمامح لثم ًالزان هللا حور ىأرف ، هل تحتفنا دق تاومسلا اذإو ، ءاملا نم تقولل دعص عوسي
 وه تاومسلا نم توصلا اذهو ،)48()) تررس هب يذلا بيبحلا ينبا وه اذه ًالئاق تاومسلا نم توصو
 صـنلا اذــه يف ةونبلاو ،))تررس هب يذلا بيبحلا ينبا وه اذه(( : هلوق وهو ، ليربج هب ءاج يذلا يحولا
 هبرــقو هـل هـتياعرو هللا نانح اهب دصقي امنإو ، ةيلسانتلا ةونبلا اهب دصقي ال ةيليجنإلا صوصنلا نـم هريغ يفو
.)49(هللا ءانبأ مهنأب هللااب نينمؤملا سانلا لكو حيسملا ذيمالت ىلع قلطت ليجانألا نأ ليلدب ، هللا نم

 ىـلع ةـكئالملا نم هريغ لوزن وأ ، ةمامح ةئيه ىلع-مالسلا هيلع- حيسملا ىلع سدقلا حورلا لوزنو
 هــيلع ميهارــبإ ىــلع ةــكئالملا لوزــن ىلاــعت هللا رــكذ دــقف ، مهعاــبتأو ءاــيبنألا دــنع ةــمولعم ، تــناك ةــئيه يأ
 اولاـقف هـيلع اوـلخد ذإ ، نيمرـكملا ميهارـبإ فيـض ثيدح كاتأ له(( : ىلاعت لاق ، لاجر ةئيه ىلع مالسلا
 سـجوأف ، نولكأـت الأ لاـق مـهيلإ هـبرقف ، نيمـس لـجعب ءاـجف هلهأ ىلإ غارف ، نوركنم موق مالس لاق ًامالس
 مـيقع زوـجع تلاقو اههجو تكصف ةرص يف هتأرما تلبقأف ، ميلع مالغب هورشبو فخت ال اولاق ةفيخ مهنم
 موــق ىـلإ انلـسرأ اـنإ اولاـق ، نولسرملا اهيأ مكبطخ امف لاق ، ميلعلا ميكحلا وه هنإ كبر لاق كلذك اولاق ،
. )50()) نيفرسملل كبر دنـع ةموسم نيط نـم ةراجح مهيلع لسرنل نيمرجم

 ناـك ، ملـسو هـيلع هللا ىلـص دـمحم اـنيبن ىـلع ، مالـسلا هـيلع لـيربج سدـقلا حورلا لوزن ناك كلذكو
 يباحــصلا ةــئيه ىــلع ىرــخأ تارــم يــف لزنــيو ،)51(اــهيلع هللا هــقلخ يتــلا هــتئيه ىــلع تارــملا ضــعب لزنــي
. )52(يبلكلا ةفيلخ نب ةيحد ليلجلا

 رـشب هـنأو ــ مالـسلا هـيلع ــ دواد عـم ناـك هـنأو ، سدـقلا حورلا ةقيقح صوصنلا هذه نم انل نيبتي اذهبو
 حورـلا مهدـضعي ناـك هلـسرو حيـسملا ذـيمالت كلذـكو ــ مالـسلا اـمهيلع ــ حيسملاو ىيحي نأو ، ميرمو ، ايركز
 هــيلع ـــ حيــسملا نأ صوــصنلا كــلت تــنيب اــمك ، رــصنلاب مهدــيؤيو ، نوــئلتمي هــنمو ، مــهيلع لــحيو ، سدــقلا
 ال هـل رفغي نلف كلذ لعفي نم نأو ، سدقلا حورلا ىلع اهنولوقي يتلا ءوسلا ظافلأ نم دوهيلا رذح ـ مالسلا
 . ةرخآلا يف الو ايندلا يف
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 يـحولا ىنـعمبو ــ مالـسلا هـيلع ــ لـيربج ىنـعمبهرـكذدروسدـقلاحورلانأ،صوصنلاكلت تنيب امك
 ةاـيح يـف ىراـصنلا هـيلع ناـك يذـلا داـقتعالا وـه اذـه نأ ودـبيو ، نينمؤـملل دييأتلاو رصنلا ىنعمبو ، يهلإلا
 ـ ركذـلا ةـفنآلا ــ ةـينيدلا مهرداـصم نم دهاوشلا نأ ليلدب ، هداليمل ىلوألا ةثالثلا نورقلاو هويراوحو حيسملا
 يأ ، نورـق ةـعبرأب ــ مالـسلا هـيلع ــ حيـسملا عـفر دـعب الإ ررـقتي مـل هـتيهلأ مهداقتعا نأل ، كلذ ىوس ينعتال
. هنايب يتأــيس امك ، م381 ةنـس ةينيطنطسقلا عمجم يف

: نيملسملا دنع سدقلا حورلا ةقيقح : ثلاثلا بلطملا
 مــيركلا نآرــقلا اهقدــص يتــلا يــه ـــ ةقباــسلا ةــينيدلا رداــصملا بــسح ـــ سدــــقلا حورــلل تافــــصلا هذــه

 ءاــج دــقف ، اــهيلع نــميهملاو ، ةقباــسلا بــتكلا نــم هــيدي نــيب اــمل قدــصملاو ، نيلــسرملا متاــخ ىــلع لزنــملا

: )53(هجوأ ةدع ىلع ، ميركلا نآرقلا يف حورلا
 نأ هداـبع نـم ءاـشي نـم ىـلع هرـمأ نـم حورلاـب ةـكئالملا لزني(( : ىلاعت لاق ، يهلإلا يحولا : اهدحأ

 يردـت تـنك اـم انرمأ نم ًاحور كيلإ انيحوأ كلذكو(( : ىلاعت لاقو ،)54()) نوقتاف انأ الإ هلإ ال هنأ اورذنأ
 يـقلي(( : ىلاـعت لاـقو ،)55()) اـندابع نـم ءاـشن نـم هـب يدـهن ًاروـن هانلعج نكلو ، ناميإلا الو باتكلا ام
. ) 56()) قالتلا موي رذنيل هدابع نم ءاشي نم ىلع هرمأ نم حورلا

 كــئلوأ(( :ىلاــعت لاــق ، نينمؤــملا هداــبع نــم ءاــشي نــم اــهب دــيؤي يتــلا ةرــصنلاو تاــبثلاو ةوــقلا : يناــثلا
. ) 57()) هنم حورب مهديأو ناميإلا مهبولق يف بتك

 كـبلق ىـلع نـيمألا حورـلا هـب لزـن(( : ىلاـعت لاـق ــ مالـسلا هـيلع ــ لـيربج ىنعمب حورلا يتأيو : ثلاثلا
 ىـلع هـلزن هـنإف لـيربجل ًاودـع ناـك نم لق(( : ىلاعت لاقو ،) 58()) نيبم يبرع ناسلب نيرذنملا نم نوكتل
) 60()) قحلاـب كـبر نـم سدقلا حور هلزن لق(( : ىلاعت لاق ، سدقلا حور وهو ،) 59()) هللا نذإب كبلق

 لاـق ذإ(( : ىلاـعت لاـقو ،) 61()) سدـقلا حورـب هاندـيأو تاـنيبلا ميرـم نـبا ىـسيع اـنيتآو(( : ىلاعت لاقو ،
 دــهملا يــف ساــنلا مــلكت سدــقلا حورــب كتدــيأ ذإ كتدــلاو ىــلعو كــيلع يتــمعن رــكذا ميرــم نــبا ىــسيع اــي هللا

 . )62()) ًالهكو
 حورـلا نع كنولأسي(( : ىلاعت لاق ، هللا رمأ نم اهنأب اوبيجأف ، دوهيلا اهنع لأس يتلا حورلا : عبارلا

 حورـــلا موـــقي موـــي(( : ىلاـــعت هـــلوق يـــف ةروكذـــملا حورـــلا اـــهنإ لـــيق دـــقو ،)63()) يـــبر رـــمأ نـــم حورـــلا لـــق ،

 ةـكئالملا لزنــت(( : ىلاــعت لاــقو ،)64()) ًاباوـص لاـقو نمحرـلا هـل نذأ نـم الإ نوملكتي ال ًافص ةكئالملاو
. )65()) رـمأ لك نم مهـبر نذإب اهـيف حورلاو

 اـهاقلأ هـتملكو هللا لوـسر ميرـم نـب ىـسيع حيـسملا اـمنإ(( : ىلاـعت لاق ، ميرم نب حيسملا : سماخلا

 اـهنباو اـهانلعجو اـنحور نـم اـهيف انخفنف اهجرف تنصحأ يتلاو(( : ىلاعت لاقو ،)66()) هنم حورو ميرم ىلإ
 اــنحور نــم هــيف اــنخفنف اــهجرف تنــصحأ يتــلا نارــمع تــنبا ميرــمو(( : ىلاــعت لاــقو ،)67()) نيملاــعلل ةــيآ
 . )68()) نيتناقلا نم تناكو هبتكو اهبر تاملكب تقدصو

 هـتملكب هـقلخ ىلاعت هللا ناك امل هنأ ، ىلاعت هللا ىلإ ـ مالسلا هيلع ـ ىسيع حور ةفاضإ صاصتخا هجوو
 لـجو زـع هـبر نذإـب هـحور نـم اـهيف خـفنفميرـمىلإـمالسلاهيلعـليربجاهبلسرأيتلا ةملكلاب هقلخ يأ ،

Page 8 of 47ةينيدلا رداصملا ءوض يف ةيدقن ةسارد “ ىراصنلا ةديقعيفسدقلاحورلا ”

2/5/2012file:///D:/PDF/02/W324/_ط_µ_%20_ 20%ه___غط_20%__و__20%و_20%___ط ô%20____...



 تـجلو ىتـح تـلزنف ،اـهعرد بـيج يـف اـهخفنيتـلاةـخفنلاكـلتتناكو،لجوزعهنذإب ىسيع ناكف
 حورو هللا ةــملك هــنإ : ىــسيعل لــيق اذــهلو ، لــجو زــع هللا قوــلخم عــيمجلاو ، مألاو بألا حاــقل ةــلزنمب اــهجرف
 يـتلا حورـلاو ، ناـكف نـك اـهب هـل لاـق يتـلا ةـملكلا نـع ئـشان وـه اـمنإو ، هنم دلوت بأ هل نكي مل هنأل ، هنم

 حورو ميرــم ىــلإ اــهاقلأ هــتملكو(( : ةداــتق نــع رــمعم نــع قازرــلا دــبع لاــق ـــ مالــسلا هــيلع ـــ لــيربج اــهب لــسرأ
. )69()) نوكيف نك(( : هلوقـك وه ،)) هنم

 نـكلو ، ىـسيع تراـص ةملكلا سيل : لاق)) هنم حورو ميرم ىلإ اهاقلأ هتملكو(( : متاح يبأ نبا لاق

 ناــكف هللا نذإــب اــهيف خــفنف ، ميرــم ىــلإ لــيربج اــهب ءاــج يتــلا ةــملكلا اــهنإ . )70()) ىــسيع راــص ةــملكلاب
 هـلإ ال نأ دهـش نـم(( : لاـق هـنأ ملـسو هـيلع هللا ىلـص يبنلا نع هدنسب يراخبلا لاق ـ مالسلا هيلع ـ ىسيع
 ىــلإ اــهاقلأ هــتملكو ، هلوــسرو هللا دــبع ىــسيع نأو ، هلوــسرو هدــبع ًادــمحم نأو ، هــل كيرــشال هدــحو ، هللا الإ
 ةـيآلا يـف هـلوقف ،)71()) لـمعلا نـم ناكام ىلع ةنجلا هللا هلخدأ ، قح رانلاو قح ةنجلاو ، هنم حورو ميرم
 ،)72())هنم ًاعيمج ضرألا يف امو تومسلا يف ام مكل رخسو(( : ىلاعت هلوقك))هنم حورو(( ثيدحلاو
 لاــقو ، ةــياغلا ءادــتبال يــه لــب .. ىراــصنلا هــلوقت اــمك ضــيعبتلل نــم تــسيلو ، هدــنع نــمو هــقلخ نــم : يأ
 قولخم هنأ وهو لوألا رهظألاو ، هنم ةبحمو : هريغ لاقو ، هنم لوسر : يأ)) هنم حورو(( هلوق يف دهاجم
 يــف هللا ىــلإ تــيبلاو ةــقانلا تفيــضأ اــمك ، فيرــشتلا هــجو ىــلع هللا ىــلإ حورــلا تفيــضأو ، ةــقولخم حور نــم
 ثـــيدحلا يـــف يور اـــمكو ،)74()) نيفئاـــطلل يتـــيب رـــهطو(( : هـــلوق يـــفو ،)73()) هللا ةـــقان هذـــه(( :هـــلوق
 دـحاو لـيبق نـم هـلك اذـهو ، فيرـشت ةفاضإ هيلإ اهفاضأ ،)75()) هراد يف يبر ىلع نذأتسأف(( : حيحصلا

. )76( دحاو طمنو
 نـيقفاخلا نـيب يذـلا حيرـلل مـسا حورـلا نإ(( : حورلا ىنعم يف ـ هللا همحر ـ)77( يفارقلا مامإلا لوقيو

 ىمـسملا وـهو ، مالـسلا هـيلع لـيربجل مـساو ، حاورأو حاير عمجلا يف كلذكو ، ناتغل حورو حير اهل لاقي ،
 نآرـــقلا يـــف ةروكذـــملا حورـــلا ىنـــعم نإ ... يـــناويحلا مـــسجلل ةـــموقملا ســـفنلل مـــسا حورـــلاو ، سدـــقلا حورـــب
 هللا خـفن ىنعمو ، ناسنإلا ندبل ةموقملا سفنلا ىنعمب يذلا حورلا وه ، مالسلا هيلع ىسيع قح يف ميركلا
 اـهنأ قدـصي ساـنلا حاورأ عيمج نإـف ، هيف اهخفن ًاحور قلخ هنأ ، هحور نـم ـ مالسلا هيلع ـ ىسيع يف ىلاعت
 ىـــندأب ةـــقيقح قدـــصت برـــعلا ناـــسل يـــف ةفاـــضإلا نإـــف ، ىلاـــعت هللا حور يـــه ناوـــيح لـــك حورو ، هللا حور
 ، ةبــشخلا فرــط دــيري : كــفرط لــشو ، كــفرط لــثم يــفرط : رــخآلل ةبــشخلا يلماــح دــحأ لوــقك ،ةــسبالملا
 بـكوكلا ةبـسنو ، لـيللاب يرـسي هـعولط دـنع مجن ناك اذإ ، ديز بكوك علط : لوقيو ، لماحلل ًافرط هلعجف
 ؟ اـهلاوحأ عـيمج يـف اهربدـمو اهقلاخ وهو ىلاعت هللا ىلإ حور لك فاضي ال فيكف ،طـقف ةنراقملا ةبسن هيلإ
 ًاحور مالسلا هيلع ىسيع يف ىلاعت هللا خفن : لاقف ، ةيآلا هذه نع لئس امل : ءالضفلا ضعب لوقي كلذكو
 ىـلع هـيبنتللف ، ركذـلاب مالـسلا هـيلع ىسيع صيصخت امأو ، هحاورأ ناويحلا حاورأ عيمج : يأ ، هحاورأ نم

 اـمو هللااـب مـتنمآ مـتنك نإ(( : ىلاـعت لاـق اـمك ، هيلإ ةفاضإلا ركذب ، هتلزنم ولعو ، مالسلا هيلع ىسيع فرش
 عــيمجلا نأ عــم ،)79()) ناطلــس مــهيلعكــلســيليداــبعنإ((و،)78())ناــقرفلاموــي اندــبع ىــلع اــنلزنأ
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. )80()) صصخملا ةلزنم نايبل صيصختلا امنإو ، هديبع
 هللا بــتك يــف ةروكذــملا سدــقلا حورــلا ةــقيقح نــع ةحــضاولا ةحيرــصلا تاــنيبلا هذــه عــم ىراــصنلا نــكل

 ، ةـمكحملا صوـصنلا هذـه لـثم فـيرحت الإ قـحلا نـع مهفارـحناو مهلالـض مـهيلع ىبأـي ، ةقحاللاو ةقباسلا
 ـ حيـسملا عـفر نـم نورـق ةدـع دـعب مهعماـجم يـف هورـقأو كلذ اوثدحأ ، لجو زع هللا دارم ريغ ىلع اهليوأتو
 مــهداقتعا قــفاوتل بــتكلا كــلت ماــكحأ نــم ريــثكلا اوــفرحو ، اــهوفرحو صوــصنلا كــلت اولوأــف ـــ مالــسلا هــيلع
 نـــبالاو بآلا نـــم مهدـــنع نوـــكتي يذـــلا ثـــيلثتلا ةدـــيقع اوثدـــحأف ، سدـــقلا حورـــلا ةـــيهولأو حيـــسملا ةـــيهولأ
.ةلزنملا هللا بتك هيف اوفلاخو ، هولدبو هوفرح امم ريثكلا كلذ ريغو ، سدقلا حورلاو

سدقلا حورلا ةیهولأ ىراصنلا رارقإ لحارم يناثلا ثحبملا
 ةنـس ةـيقين يـف ىراـصنلا نــم فلــخلا عـمتجا ــ مالـسلا هـيلع ــ حيـسملا عـفر نم نورق ةثالث نم رثكأ دعب
 هـيلع ــ حيـسملا ةـيهولأ داـقتعا هـيف اورـقأ ، مهل سدـقم ناميإ نوناق لوأ عامتجالا اذه نع ردصو ، م325

 هـتقيقح اوركذـي نأ نود)81()) سدـقلا حورلاـب نمؤـنو(( : مهلوقب سدقلا حورـلا ىلإ هيف اوراشأ امك ـ مالسلا
 نـم مهـسفنأ ةئرــبت لجأل هتقيقحل مهركذ مدع لعلو ، طقف هب مهناميإ اونلعأ امنإو ، هيلإ ةلوكوملا لاـمعألاو
. سدقلا حورلا ىلع يدوهيلا ءارتفالا

 نوناــق اورقأــف ، م381 ةنــس ةينيطنطــسقلا ةــنيدم يــف رــخآ ًاــعمجم اودــقع ةنــس نيــسمخ نــم رثــكأ دــعبو
 : اولاــقف ، هتافــص ضــعب ناــيب عــم ، سدـــقلا حورــلا ةــيهولأب داــقتعالا اوفاــضأ مــث ، ةــيقين يــف قباــسلا ناــميإلا
 ، دـجممو هـل دوجـسم نـبالاو بآلا عم وه يذلا ، بآلا نـم قثبنملا ييحملا برلا سدقلا حورلاب نمؤنو((
 ءامدــقلا مهيــسيدق دــحأ ريــبعت بــسح سدــقلا حورــلا تافــص نــع ًاــضيأ ءاــجو ،)82()) ءايـــبنألا يــف قطاــنلا
 نيسيدقلا يف لحي وهو ، لسرلاب قطنو ندرألا ىلإ لزن يذلا ءايبنألاب ملعملاو ، سومانلاب قطانلا(( : هلوق
 اـنملعيو(( : سدـقملا مهباـتك سوماـق يـف ءاج امك ،)83()) هللا حور سدقلا حورلا هنأ يأ هب نمؤن اذكهو ،
 ، يحلاــك هللا ءامــسأ هــيلإ بــسنف ، هــتيهولأ نــعو ، سدــقلا حورلاةــيتاذ نــع حوــضو لــكب سدــقملا باــتكلا
 هللا ةـبجاولا ةداـبعلا هـيلإ بـسنو ، قلخلاـك ةـيهلإلا لامعألا هيلإ بسنو ، ملعلاك ةيهلإلا تافصلا هيلإ بسنو
 رافــسأ لــسرلاو ءاــيبنألا بــتك اــملو ، سدــقلا حورــلا نــم اــهيف حيــسملاب لــبح ءارذــعلا ةديــسلا تــلبح ذإو ،
 نــم مــهظفحو مهدــضعو ، اوــبتك اــميف مهدــشرأ يذــلا ، سدــقلا حورــلا نــم نيقوــسم اوناــك ، سدــقملا باــتكلا

. )84()) ةلبقتسم رومأ نـع اوبتكيل تالاـحلا ضـعب يف مهرئاصب حتفو ، أطخلا
 ، حيـسملا ةـيهولأ داـقتعا نمـضتملا قباـسلا ةـيقين عـمجم نوناـق ةينيطنطـسقلا عـمجم يف اورقأ نأ دعبو

 لـحي مـل كـلذ نـكل ، ةـثالثلا ميناقألا ىراصنلا دنع تلمتكا دقف ، سدقلا حورلا ةيهولأ داقتعا مهتفاضإ مث
 ـ ةينيطنطـسقلا عـمجم دـقع ببـس ناـك دـقف ، دـيحوتلل ةـيفانملا تاداـقتعالا هذـه ضـعب رـكني نم دوجو نود
 كرــــيرطبلا ةينيطنطــــسقلا فقــــسأ نأ ، سدــــقلا حورــــلا ةــــيهولأب داــــقتعالا هــــيف اوفاــــضأ يذــــلا ـــــ ركذــــلا فــــنآلا
 ، ةــكئالملا دــحأك نــبالل مداـــخو ، تاــقولخملا رئاــسك هــنأ دــقتعيو ، سدــقلا حورــلا ةــيهولأ رــكني سوينودــكم
 اذــهو ،)85( ةــينيدلا هــتبتر نـــم هديرـــجتو ، هتوـــعد نامرـــحو هــنامرحب ًارارــق ردــصأ مــث ، عمـــجملا هــشقان دــقو
. هللا ريغل ةيهولألا بسنت يتلا ، هلةيفانملاتاداقتعاللمهتضراعمو،ديحوتلاةاعد دوجو ىلع لدي
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 ، هـلإلا مأ ىعدـتال ميرـم نأـب وعدـي نـم رهظثيحـمالسلاهيلعـحيسملامألوحفالتخالا رهظ مث
 كرـيرطبلا وـه ةوعدـلا هذـه بحاـص نأل ، ىراـصنلا سئاـنك نـيب ًاديدـش ًاـعازن اذـه ثدـحأو ، ناـسنإلا مأ لب
 ةنــس لوألا ســسفأ عــمجم اودــقع ةيــضقلا هذــه يــف عازنــلا لــح لــجألو. ةينيطنطــسقلا ةــسينك كرــيرطب روطــسن

 ، ةــسدقملا ءارذــعلا اــهتيأ كدــجمنو ، يــقيقحلا روــنلا مأ اــي كــمظعن(( : يــتآلا رارــقلا هــنع ردــصو ، م431
 ، حيـسملا اـنكلمو انديـساي كـل دـجملا ، انـسوفن صـلخو ىـتأ ، ملاـعلا صلخم انل تدلو كنأل ، هلإلا ةدلاو
 ثولاـــثلاب رـــشبن ، اـــياطخلا نارـــفغ ، سئاـــنكلا تاـــبث ، نيقيدـــصلا لـــيلهت ، ءادهـــشلا لـــيلكإ ، لـــسرلا رـــخف
. )86()) هدجمنو هل دجسن ، دحاو توهال ، سدقملا

 ةنــس ةــينودقلخ يــف ًاــعمجم اودــقعف ، هــتيهولأ مهداــقتعا دــعب حيــسملا ةــعيبط لوــح فالــتخالا رــهظ مــث
 ةــيهلإ ةــعيبطو ، ةــلماك ةيناــسنإ ةــعيبط ، نيتئيــشمو نــيتعيبط حيــسملل نأ داــقتعالا كــيلوثاكلا ررــقف ، م451

 هـمونقأب لقتـسم حيـسملاو ، هـمونقأب لقتـسم بألا نأو ،ةـلماك ةيهلإ ةئيشمو ، ةلماك ةيناسنإ ةئيشمو ، ةلماك
 هللا وــه حيــسملا نأ اوــمعزو ةدــيقعلا هذــه سكذوــثرألا ضــفر دــقو ، طــقف توــهاللا يــف نايواــستم اــمهو ،
 اـمور ةفقاـسأ ررـقف ، ةدـحاو ةيهلإ ةئيشمو ةدحاو ةيهلإ ةعيبط حيسملل نإ : اولاقو ، ) مهلوق نع هللا ىلاعت (
 ةدـحاو ةـعيبط حيـسملل نأ يعدـي ناك هنأل ؛ هيفنو ةيردنكسإلا كريرطب لزعب مكحلا قرشلا ةفقاسأ ضعب عم
 اـمك ، هـينودقلخ عـمجم تارارق ةيردنكسإلا ةسينك تضفر اهدعبو ، نتئيشملاو نيتعيبطلا ةديقعب اودان مث ،
 ةنــسو ، م610 ةنــسو ، م553 ةنــس كــلذ دــعب ةينيطنطــسقلا يــف تدــقع يتــلا عماــجملا تارارــق تــضفر

. )87( ةدحاو ةئيشمو ةدحاو ةعيبط حيسملل نأب مهتديقع عم اهيف اوكرتشا نيذلا ةفلاخمل ، م786
 نــم وــه لــه ، سدــقلا حورــلا قاــثبنا لوــح مــهنيب فالــتخالا ببــسب ىراــصنلا نــيب رــخآ عازــن رــهظ مــث

 اينابـسأب ةـلطيلط يـف ةيـضقلا هذـه يـف عازنـلا لـحل ًاـعمجم كلذـل اودـقعف ؟ نـبالاو بألا نم مأ ، طقف بألا
 نـبالا نـم سدـقلا حورـلا قاـثبناب داـقتعالا اوفاـضأ مـث ، قباـسلا ناـميإلا نوناق سفن هيف اورقأف ، م589 ةنس
 قاـثبنا ىـلع صـنت يتـلا ةـيليجنإلاو ةـيكيلوثاكلا ةيبرغلا سئانكلا ةديقع يه ةدايزلا هذه تحبصأ دقو ، ًاضيأ
 ةكــسمتم تــلظو، ةداــيزلا هذــه ةيــسكذوثرألا ةــينانويلا ةــسينكلا تــضفرو ، نــبالاو بألا نــم سدــقلا حورــلا

. )88( هدحو بألا نم قثبنم سدقلا حورلا نأ داقتعاب
 تارارـــق ردـــصت يتـــلا ةـــينيدلا عماـــجملا دـــقعةرثك ةينارـــصنلا دـــئاقعلا نيوـــكت لـــحارمل عـــبتتملا ظـــحاليو

 ، دـيحوتلا ةوـعد راـصنأ نـم ةـليخدلا دـئاقعلل نيـضراعملا ةرثـك كلذ ببسو ، ةديقعلا لوح تافاضإب ةديدج
 مـهنمف ، كـلت وأ ةدـيقعلا هذـه اودـقتعي مـل نيذلا نم وأ ، حيسملا ةوعد نم اياقب ىلع اولاز ام نيذلا نم وأ
 ، ةـثالثلا ميناقألا دوجو ركني نم مهنمو ، سدقلا حورلا توهال ركني نم مهنمو ، حيسملا توهال ركني نم
 هذـهو ، هلـسن ىـلإ لـقتنت مـلو ، هيلع ةرصاق مدآ ةئيطخ نأ دقتعيو ، ءادفلاو بلصلا ةديقع ركني نم مهنمو
 قـيرفلا راـصنأ ىـلع درلل ًاعامتجا نودقعي قيرف لك راصنأ نأل ، عماجملا دقع ددعت يف ببسلا يه ةرهاظلا
 لاـجر نـم رارـقب اـمنإو ، قـحلا ةـقفاومو ةـجحلا ةوـقو ددـعلا ةرثـكب سيل يهتنت ةجيتنلاو ، هلوق لاطبإو رخآلا
 يـف ررـقتيو رـمألا مـسحي مـث ، هـيلع مهحلاـصمو مهؤاوهأ قفتت امب ، ةيسايسلا ةطلسلا مهمعدت نيذلا نيدلا
 بــسح رــمألا مــسحب ةيــسايسلا ةطلــسلا لخدــتت ناــيحألا نــم ريــثك يــفو ، دــييأتلاب زوــفي نيقيرــفلا يأ ةــياهنلا
.ماسقنالاو قزرمتلا نم ةيروطاربم الا ةدحول ًاققحم هارتام

 ىـلع ظاـفحلا لـجأ نـم ىراـصنلا ىـلع هـفطعو هـلويم نـلعأ دـق نيطنطـسق روطاربـمالا نأ كـلذ دهاشو
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 ةمـصاع تناك امنيح ثيلثتلاب لئاقلا سويسانثأبهذمنعهعافدنلعأف،همصخىلعرصنلا تاموقم
 كـــئلوأ نأ ىراـــصنلا رداـــصم ركذـــتو ، م325 ةنـــس ةـــيقين عـــمجم سأر كـــلذ لـــجأ نـــمو ، اـــمور يـــف هـــتلود
 تــحت ناــك مهعاــمجا نــكلو ، حيــسملا ةــيهولأب لوــقلا ىــلع نــيعمجم اوــنوكي مــل رــشع ةــينامثلاو ةــئامثالثلا
 دــقف ، ةــكلمملا يــف اوــمكحتيل هــكلم ةراــش مــهيلإ هــعفدب نيطنطــسق هــب ماــق يذــلا ةطلــسلاب ءارــغإلا ناطلــس
 ، نيقاـبلا نود مـهب صاـخ سلجم دقع يف رهظ يذلا نيطنطسق ىوه اوقفاوي نأ ىلإ ناطلسلا بح مهعفد
 ، ًاــعم اــمهوأ ، بــيهرتلا وأ بــيغرتلا ناطلــس تــحت رارــقلا كــلذ كــئلوأ ىــضمأف ، مهئارــغإ ناــكمإ هداــقتعال
 . )89( ماكحلا ةبهرو فيسلا ةوقب هيلع سانلا اورسقو ، حيسملا ةيهولأ اوررق كلذبو

 نيطنطـسق قَدـص ، ةـينيدلا هـتبتر نـم هدـيرجتو ، هـنامرحو سوـيرأ دـض ةـيقين عـمجم رارق ردص امنيحو
 . رارقلا كلذ ىلع

 اـهيف دـجوي يتـلاو ، ةينيطنطـسقلا ىـلإ امور نم هتلود ةمصاع لقن ىلع نيطنطسق روطاربمالا مزع املف

 يـف نيــــطنطسق عرـش امدـنع(( : فيلـــيساف لوـقي ، هـنع افعو هرضحأ ، سويرأ بهذم قنتعت ةينارصن ةيرثكأ
 دـجي مـل ةـيروطاربمالا نـم يقرـشلا مـسقلا ناكـس ءاـضرتسا ىـلإ ةـجاحلاب سـحأو ، قرـشلا ىـلإ هتمـصاع لقن

 . )90()) يسويرألا بهذملا وحن هلويموأ هتديقع رييغت يف ةضاضغ
( درــطلا رارــق ىــغلأو ، م334 ةنــس روــص عــمجم هــل دــقعو ، م327 ةنــس هاــفنم نــم سوــيرأ ىعدتــساف

91( . 
 سويــسودويث روطاربــمالا وــه ، ىراــصنلا ةدــيقع بــسح ثولاــثلا مــساب دــمعت روطاربــما لوأ نإ : لاــقيو

 رعـش اـمك اورعـشو ءادعـصلا اوـسفنت ةـسينكلا ةداـقو هـنأو ،)92( ةينيطنطـسقلا عـمجم دقع ىعر يذلا ريبكلا
 حاــيتراو رورــسب ، م325 ةنــس يــف يوــقينلا ناــميإلا نوناــق لوــبق دــعب ةــسينكلا ةداــقو نيطنطــسق روطاربــمالا
 ىـلإ ةدـحولا اودـيعي نأو ، اهروذـج نـم ةـقطرهلا لـصأتسي نأ عاطتـسا ةيقين عمجم نأب اونظ مهنأل ؛ نيميظع

. )93( بارطضالاو ماسقنالاب نيتددهملا ةسينكلا ىلإو ةيروطاربمالا
 ردـصأ ، م381 ةنـس ةينيطنطـسقلا عمجم يف سدقلا حورلا ةيهولأب داقتعالا رارقإ ًايمسر ررقت امدنعو

 نأ اــنيلع بــجي ، لــيجنإلا قــحو لــسرلا مــيلعت بــسح(( : هــيف نــلعأ ًاموــسرم ريــبكلا سويــسودوث روطاربــمالا
 نأ هيلع بجي كلذ فلاخي نم لكو ، ناطلسلا يف يواستملا ، سدقلا حورلاو نبالاو بألا توهالب نمؤن
 ةنونيد ىلع ةوالع ، هب اهعقون نأ ةيوامسلا ةمكحلا داشرإب انتطلس يضتقت يتلا ةمراصلا تابوقعلا انم رظتني

. )94())لداعلا هللا
 هذــه نأ(( : عماــجملا نــع ثيدــحلل هدــقع يذــلا سماــخلا ثــحبلا رــخآ يــف ةدونــش يــكز جتنتــسيو

 كـلذ دـعب تحبـصأ نأ ثـبلت مـل مـث ، يحيـسملا ناـميإلا نـع عافدـلل ةليـسو اهرمأ ةيادب يف تناك عماجملا
 ذوــفنلاو هاــجلا ىــلإ مهحوــمطو ةفقاــسألا عماــطم كــلذ يــف ًالغتــسم ، هــضارغأ ذــيفنتل روطاربــمالا دــي يــف ةادأ
 هيعارـصم ىـلع باـبلا تحتف دقو ، ءانب ةادأ تناك نأ دعب مده ةادأ عماجملا تحبصأ اذكهو ، ناطلسلاو

. )95()) ةفلتخملا دالبلا يف نييحيسملا نيب ةموصخلل
 يــهو اــهيف تدــقع ةــظحل لوأ نــم عماــجملا نإــف ، ثادــحألل وــه هدرــس هــضفري اذــه هجاتنتــسا نــكلو

 ايـــسآب ةـــينيثب ةمـــصاعةـــيقين يـــف دـــقع دـــقو((:لوـــقيذإهـــمالكنـــمكـــلذدهاوـــشو،ةـــلودلا ناطلـــس تـــحت
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 ،)96()) هـسفنب هرـضح دـقو ريـبكلا نيطنطـسق روطاربـمالا رمأب ةيداليم325ةنس ويام20 يف ىرغصلا
 ًاـباطخ ىـقلأ مـث ، عاـمتجالا ردـصتو نيطنطـسق روطاربـمالا لـخد عـمجملا تاـسلج حاـتتفا دـنعو(( : لوقيو
 دـقع دـقو(( : م381 ةنـس ةينــيطنطسقلا عمجم يف لاقو ،)97()) ةمكحلاب لكاشملا ضف ىلع هيف ضح

 ةنــس لوألا ســـسفأ عــمجم يــف لاــقو ،)98()) ريــبكلا سويــسودؤاث روطاربــمالا رمأــب ةينيطنطــسقلا ةــنيدم يــف
 ســسفأ عــمجم يــف لاــقو ،)99()) سويــسودؤاث روطاربــمالا رمأــب ســسفأ ةــنيدم يــف دــقع دــقو(( : م431

()) سويـسودؤات روطاربمالا رمأب ةيداليم449 ةنس يناثلا سسفأ عمجم دقع دقو(( : م449 ةنس يناثلا

100( .
 تــلدف ،)101( هداــقعناب رــمأ يذــلا روطاربــمالا مــسا ركذــي مــلف م451 ةنــس ةــينودقلخ عــمجم يــف اــمأ

 ةــسينكلا اــهب فرتــعت يتــلا اــهلك عماــجملا نأل ؛ ًاميقتــسم ســيل ةدونــش يــكز هــلاق اــم نأ ىــلع دهاوــشلا هذــه
 ًاحالــس نيدــلا اومدختــسا ًاــعيمج ةرطاــبألا نأ نوررــقي نويــسايسلا نوــخرؤملاو ،روطاربــمالا رمأــب تــناك ةــيطبقلا
 هــب ءاــج يذــلا ميوــقلا نيدــلا تــكرت اــمل ناــميإلا نــع عافدــلل ًاــقح عماــجملا تــناك وــلو ، يــسايسلا مهبــسكل
 ءىــش دــجوي ال يتــلا ، قــحلا نيدــلا ىــلع اوناــك نيذــلا نييراوــحلا لاــمعأ تــكرت اــملو ، مالــسلا هــيلع حيــسملا
 يـه يتـلا ةدـيقعلاب قـلعتي اـميف ةصاخ عماجملا لمع عئاقو يف الو ، مهدنع سدقملا ناميإلا نوناق يف اهنم

. )102( ناميإلا بل
: يتأيام جتنتسن ىراصنلا دنع سدقلا حورلا ةيهولأ داقتعارارقإ لحارمل ضرعلا اذه دعبو

)) سدـقلا حورلاب نمؤنو(( : اولاقف ، سدقلا حورب ناميإلا ، م325 ةنس ةيقين عمجم يف مهرارقإ ـ1

. هيلإ ةلوكوملا لامعألاو هتقيقح اوركذي نأ نود
 ةفاضإ عم ، سدقلا حورلا ةيهولأب داقتعالا ةفاضإ ، م381 ةنس ةينيطنطسقلا عمجم يف مهرارقإ ـ2

 بآلا عــم وــه يذــلا ، بآلا نــم قــثبنملا ييــحملا برــلا سدــقلا حورلاــب نمؤــنو(( : اولاــقف ، هتافــص ضــعب
 مـهباتك سوماـق يـف اذـكو ، مهيـسيدق دـحأ نع ءاج امك ،)) ءايبنألا يف قطانلا ، دجممو هل دوجسم نبالاو
 ىلإ ةراشإلا قبس امك ، هيلإ ةلوكوملا لامعألاو ، سدقلا حورلا تافص نع ًاحوضو رثكأ تاليصفت سدقملا
. كلذ

 سوينودـكم كريرطبلا ةينيطنطسقلا فقسأك ، سدقلا حورلا ةيهولأ داقتعاركني نم ىراصنلا نم نأ ـ3
.ةكئالملا دحأك نبالل مداخو ، تاقولخملا رئاسك هنأ دقتعي يذلا،

 نـــيتعيبط وذ وـــه لـــه ، هـــتيهولأ داـــقتعا مهرارـــقإ دـــعب ، حيـــسملا ةـــعيبط لوـــح ىراـــصنلا فالـــتخا ــــ4
 قاثبنا لوح ًاضيأ مهفالتخاو ؟ ةيناسنإو ةيهلإ ةدحاو ةئيشمو ةدحاو ةعيبط وذ مأ ، ةيناسنإو ةيهلإ نيتئيشمو
 حيـسملا ةـعيبط لوـح فالـتخالا اذـه ناـكو ؟ نـبالاو بآلا نـم مأ ، طـقف بآلا نـم وـه لـه ، سدـقلا حورلا
. ىرخألا ةفئاطلا هيلع ام ركنت ةفئاط لك ، ةددعتم فئاوط ىلإ ىراصنلا ماسقنا ببس ، هقاثبناو

 ةفاـضإب ىرـخأ ترارـق اـهنع ردـصت يتـلا ةينارـصنلا دـئاقعلا نيوـكت لـحارم يـف عماجملا دقع ةرثك-5
 نــيذلا نــموأ ، دــيحوتلا ةوــعد راــصنأ نــم ةــليخدلا دــئاقعلل نيــضراعملا ةرثــك ببــسب كــلذو ، ةدــيدج دــئاقع
. مالسلا هيلع حيسملا ةوعد نم اياقب ىلع اولازام
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 اــم نــيبو ، ةقباــسلا مــهتينثو عــم قــفتت يتــلادــئاقعلاباحــصأدــييأتنــيبةرطاــبألالوــيمبارطــضا-6
 عـــماجملا هذـــه دـــقعل مهتوـــعد ليلدـــب ، بارطـــضالاو ماـــسقنالا اـــهبنجيو مهتيروطاربـــمإ ىـــلإ ةدـــحولا قـــقحي
. ةيسايسلاو ةيصخشلا مهفادهأل ًاققحم هنوري ام مهدييأتو ، اهل مهتياعرو

 ىـلع اوـسيل مـهنأو، سدـقلا حورـلا ةـيهولأ رارـقإ لـحارم يـف مـهفالتخاو ىراـصنلا لالـض نيبتي اذه نمو
 ، هرثـكأ نـع اولـضو قـحلا ضـعبب اورـقأ دـق ذإ ، مهبر نم مهيلإ لزنأ امو ليجنإلاو ةاروتلا اوميقي ىتح ، ئش
 يــهو ، اــهب هوفــصو يتــلا تافــصلاو ، سدــقلا حورــلا ىــلإ ةــلوكوملا فئاــظولاو لاــمعألا ضــعبب اورــقأ نــيحف
 ، لـسرلاب قـطنو ندرألا ىـلإ لزـن يذـلا ، ءاـيبنألاب مـلعملاو ، سوماـنلاب قطاـنلا ، ءاـيبنألا يف قطانلا : مهلوق
 ، مـهظفحيو مهدضعيو ، هدابع نم ءاشي نم هب هللا ديؤي يذلا ، ءارذعلا ةديسلا هنم تلبح يذلا ، هللا حور
 صوـصن هـيلع تـلد يذـلا قـحلا وـه اذـهو ـ مالسلا هيلع ـ ليربج سدقلا حورلا تافص نم هذهف ، مهمهليو
 سدـقلا حورـلا ناك اذإ اذه ، ءايبنألا بولق يف هللا هلعجي يذلا وهو ، ليجنإلاو ةاروتلا نم ةسدقملا مهبتك
 كــلتب موــقتالو ، ءاــيبنألا يــف قــطنتال هــب ةــمئاقلا برــلا ةفــص نأل ، هــتيهولأ مهداــقتعا بــسح هللا ةفــص ســيل
 يــف روكذــم وــه اــمك سدــقلا حورــلا وــهو ـــ مالــسلا هــيلع ـــ لــيربج ةفــص هــلك اذــه لــب ، اــهوركذ يتــلا لاــمعألا
 يــتلا ةرــصنلاو تاــبثلاو ةوقلاــبو ،يــهلإلا يــحولا ماــهلإب ءاــيبنألا بوــلق يــف هللا هــلعجي يذــلا ، ةــيهلإلا بــتكلا
 نينمؤملا هدابع نم ءاشي نم اهب هللا ديؤي

 ، سدـقلا حورـلا ةـيهولأو ــ مالـسلا هـيلع ــ حيـسملا ةـيهولأ ىراـصنلا داـقتعارارقإ لـحارم نأ انل نيبت امك
 تـناك ، ةـسدقملا مهعماـجم ةـقورأ يـف اـهلوح تاـفالتخاو ةـيدقع تافاـضإ نـم دـئاقعلا هذـه نع ضخمت امو
 عــم قــفتي اــم نودــيؤي نيذــلا ، ةرطاــبألا ةطلــس نــم ءارغإــب ، نيدــلا لاــجر لــبق نــم ناطلــسلا يــف ةــبغرلا عفادــب
 يذــلا، ماــسقنالاو قزــمتلا نــم مــهتلود ةدــحول رارقتــسالاو نــمألا قــقحي نأ نوروــصتي اــمو ، مهلوــيمو مهتاــبغر
 يذــلا ، بــيهرتلاو بــيغرتلا ناطلــس تــحت ةــيدقعلا ترارــقلا كــلت تــناكف ، ةــيدقعلا تاــفالتخالا نــع جــتني
 نـمآو ، ميرـم نـب ىـسيع هلوـسرو هدـبع ىلع هللا اهلزنأ امك حيحصلا اهراسم نع ةينارصنلا فارحنا ىلإ ىدأ
 . هدعب نم هعابتأ هب

 هذـه دعب ، ةينيطنطسقلا عمجم يف هتيهولأ رارقإ لحارم دعب سدقلا حورلا ةيهولأ مهداقتعا ةلحرم امأ
 فرعنـس اـمك ، لـطابو دودرـم وـهف ـ مالسلا هيلع ـ حيسملا عفر نم نورق ةثالث نم رثكأ تزواجت يتلا ةدملا
 . هللا ءاش نإ ةمداقلا ثحابملا يف كلذ

 سدقلا حورلا ةیهولأ ىراصنلا داقتعا ةلحرم ثلاثلا ثحبملا
 يـــف ، ضرـــغلا اذـــهل دـــقع يذـــلا عاـــمتجالا يـــف ىراـــصنلا دـــنع سدـــقلا حورـــلا ةـــيهولأ ةدـــيقع تررـــقت

 نـع رداـصلا ناـميإلا نوناـق يـف نـكت مـل يتـلا ةدـيدجلا ةفاـضإلا هذـه تحبـصأو ، م381 ةنس ةينيطنطسقلا
 بآلا نـم ةـنوكملا ةثالثلا ميناقألا تلمتكا هبو ، مهتديقع يف ناميإلا لوصأ نم ، م325 ةنس ةيقين عمجم
 هربـتعاو ، سدـقملا مهناـميإ نوناـق بـسح ةينارـصنلا نـيد ثـيلثتلا ةدـيقع تحبـصأو ، سدـقلا حورلاو نبالاو

 اذـه ميلاـعت فلاـخي نمف كلذ ىلع ءانبو ، يقيقحلا يحيسملا ناميإلا نع ربعملا نوناقلا وه(( : ىراصنلا
. )103()) هنامرح بجيو يحيسملا ناميإلا فلاخي نوناقلا

 وأ ــ ةـيملاع عماـجم نـم عـبارلا نرـقلا ناـبإ هودـقع اـميف نويحيـسملا عـمجأ دـقو(( : ةدونش يكز لوقي
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 لــــكل حيحــــصلا دــــقتعملا نمــــضتي ناــــميإللنوناــــقعــــضوىــــلعـــــاهومــــسينأاوداــــتعااــــمك ةينوكــــسم
 ، نوناـقلا اذـه ىـضتقم ريـغ ىـلع رـمأ ريـسفت وأ رـمأ ريـيغت لواـحي نـم لك ىلع ليبسلا عطقيو ، نييحيسملا
 هـب كـسمتلا ىـلع موـيلا ىـلإ يدالـيملا عـبارلا نرـقلا يـف نوناـقلا اذـه عضو ذنم ًاعيمج نويحيسملا جرد دقو

.)104())ءانثتسا نود ملاعلا سئانك لك يف ةالصلا ءانثأ ةتوالتو
 وـهو ، سدـقألا توـهاللا نـم ثـلاثلا مونقألا وه(( : لاقف سدقلا حورلا ةيهولأ داقتعا نع ثدحت مث

 ردصمو نوكلا ةايحو ، هللا حور وهو ، توهاللا لضف لكو عبطلاو رهوجلاو تاذلا يف نبالاو بآلل ٍواسم
 عـم ةقــثلاو مارـكإلاو ةـبحملاو ، ةـيهلإلا ةداــبعلا قحـتسي وهف كلذلو ، ةوقلاو ماظنلا عبنمو ، ةكربلاو ةمكحلا

. )105()) نـبالاو بآلا

 ، ةـقيلخلا لـبق ءدـبلا ذـنم نئاـكلا وـهف ، يلزألا هللا وه سدقلا حورلا نإ(( : روصنم يسي سقلا لوقيو
 رـــيغ يدمرـــسلا وـــهو ، ناـــكم لـــك يـــف رـــضاحلاو ، ءيــــش لـــك ىـــلع رداـــقلاو ، ءيـــش لـــكل قلاـــخلا وـــهو
 وـهو ، توـهاللا يـف ثـلاثلا موـنقألا وـه سدـقلا حورـلا نإ(( : رــخآ عضوم يف لوـقيو ،)106()) دودحملا
 ، لـصفنم ريـغ هنكلو زيمتم مونقأو ، يح صخشو ، يقيقح تاذ وه لب ، ةوق وأ ةفص وأ ريثأت درجم سيل
 كرتــشمو ، ماـــقملاو ناطلـــسلا يــف اــمهل ٍواـــسمو ، نــبالا موــنقأ ريـــغو بآلا موــنقأ ريــغ ةــيمونقأ ةدــحو وــهو
 . )107()) دحاو توهالو دحاو رهوج يف امهايإو

 ةـملكلا وأ قـطنلاو ، بآلا وـه تاذـلاف ، ةاـيحلاو قطنلاو تاذلا : يه ـ مهمعز ىلع ـ ةثالثلا ميناقألاف
 ، ةــملكلا وأ قــطنلا دــلاو تاذــلا نأ : مهتدــيقع يــف كــلذ ىنــعمو ، سدــقلا حور هللا يــه ةاــيحلاو ، نــبالا وــه
 وأ ، ةيـسكذوثرألا ةـينانويلا ةـسينكلا داـقتعا بــسح تاذـلا نـم ةـثعبنم ةاـيحلاو ، تاذـلا نم ةدولوم ةملكلاو
. )108( ةيليجنإلاو ةيكيلوثاكلا ةسينكلا داقتعا بـسح ةملكلاو تاذلا نم ةثعبنم

 لـك نأو ،سدـقملا مهباـتك نـم ةدمتـسم سدــقلا حورـلا ةـيهولأ داـقتعا ىـلع مـهليلد نأ ىراصنلا معزيو
 صوـصنلا هذـه ضـعب ركذ قبـس دقو ،)109( هـتيهولأ ىلع ًالـيلد سدـقلا حورلا ركذ اهيف درو يتلا صوصنلا
. هللا ءاش نإ ، ةقحال دهاوش يف اهتشقانمو اهضعب ركذ يتأيسو ، ةقباس دهاوش يف اهتشقانمو

 مـهدقتعم دـيؤي ام اهيف دجوي ال هنأ ظحالي اهموهفمو صوصنلا هذه قوطنم يف ققدملاو رظانلا نكلو
 ظاـفلألا ىـلع اودـمتعا مـهنأل ، مهلالـض ببس كلذ ناكف ، اهنم دارملا قحلا ىلإ لوصولا يف اولض دقف ،
 اوعمـس اـملك مـهو ، اـهب اوكـسمتو ةـمكحملا ةحيرـصلا ظافلألا نع اولدعو ، ءايبنألا نع ةلوقنملا ةهباشتملا
 ةحيرـصلا ظاـفلألاو ، كـلذ ىـلع ًالـيلد نـكي مـل نإو ، مهبهذـم ىلع هولمحو هب اوكسمت ةهبش هيف مهل ًاظفل
 ةـلدألا نــم هباـشتملا نوـعبتي ــ لالضلا لهأ عنصي امك ـ اهولوأتي نأ امإو ، اهوضوفي نأ امإ ، كلذل ةفلاخملا
.)110( نيمـسقلا نم حيرصلا مكـحملا نع نولدـعيو ، ةيعمسلاو ةيلـقعلا

 يـف مـهجهنم نـيبت ، سدـقلا حورـلا ةيـضق ريـغ ىرـخأ ةـيدقع اياـضق مهليوأـت نع ةلثمألا ضعب ركذنسو
 مـــهجهنم بـــسح اـــهنكلو ، ةـــلطاب تاليوأـــت ىـــلإ ، ةحـــضاولا ةحيرـــصلا هـــتلالد نـــع ىنـــعملا فرـــصو لـــيوأتلا
 مــهباتك صوــصنل مهليوأــت ىــلع ةــلثمألا هذــه نــمو ، نودــقتعي اــمك مهبوــلطم ىــلإ يدؤــت اــهنأ اــملاط ةحيحــص
 : يتأيام ، سدقملا
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:ةاروتلاصوصنليوأت: لوألا بلطملا
 قـــلخ نأ دـــعب ــــ لـــجو زـــع هللا نا ، عورـــفلاو لوـــصألا اهامـــس ، ةريغـــص ةلاـــسر يـــف رـــطوب ســـقلا معزـــي

 نأ معزــيو ، ةاروــتلا لالــخ نــم هللا ةــينادحولاب صــتخي اــم ىوــس هــل نــلعي ال رهدــلا نــم ًاــنيح ثــبل ـــ ناــسنإلا
 بألا ــ ثـيلثتلا يـف مهتدـيقع ىـلع لدـت اـهنأ ــ هـمعز ىـلع ـ ينعي ، ةينادحولا ءارو تاراشإ ىري اهيف ققدملا
.اهيلع ليلدتلل ةاروتلا صوصن اولوأت يتلا تادقتعملا نم كلذ ريغو ـ سدقلا حورلاو نبالاو

 هل نلعي ال رهدلا نم ًانيح ثبل ، ناسنإلاب هتقيلخ جوتو ، ملاعلا هللا قلخ امدعب(( :رطوب سقلا لوقي
 تاراـشإ اهروطس نيب ىري ققدملا لازي ال هنأ ىلع ، ةاروتلا نم كلذ نيبتي امك ، هتينادحوب صتخي ام ىوس

 حور وأ ، هللا ةــمكح وأ هللا ةــملك(( : تاراــبعلا هذــه دــجت ناــعمإب اــهيف تأرــق اذإ كــنأل ، ةــينادحولا ءارو
 تـقولا ىـتأ دق نكي مل هنأل ، يناعملا نم تاملكلا هذه هنكت ام ةاروتلا مهيلإ تلزن نم ملعي ملو)) سدقلا
 ءوــض يــف ةاروــتلا أرــقي نــمف كــلذ عــمو ، ليــصفتلاو لاــمكلا هــجو ىــلع اهحاــضيإ هــيف هللا دــصق يذــلا نــيعملا
 ىــلإ حيــسملا ءاــج اــمل مــث ، توــهاللا يــف ميناــقأ ىــلإ ريــشت اهدــجي ذإ ، دارــملا ىنــعملا ىــلع فــقي لــيجنإلا
 هارــنو ، كاردإلا قوــفت ، هللا ىــلإ ةــيلزأ ةيرــس ةبــسن هــل نأ لــيجنإلا يــف ةــنودملا هــلامعأو هــميلاعتب اــنارأ ملاــعلا
 ءامـسلا ىـلإ دعـص اـمل مـث ، ةاروـتلا يـف ةـنلعملا ةراـبعلا تاذ يـهو)) هللا ةملك(( : دوهيلا رافسأ يف ىمسم
 ، نـبالل اـمك ، ةـقئاف هللا ىـلإ ةـيلزأ ةبـسن ًاـضيأ حورـلا اذهل نأ نيبت دقو ، نينمؤملا نيب نكسيل ، ًاحور لسرأ
 ىمسملا نأ ءالجب ملعن مدقت اممو ، انركذ امك ةاروتلا يف ةنلعملا ةرابعلا تاذ وهو ، سدقلا حورلا ىمسيو
 ، لـيجنإلا يـف ناروكذـملا سدـقلا حورـلاو حيـسملا اـمه ةاروـتلا صوـصن يـف هللا حورـب ىمسملاو ، هللا ةملكب
 لـكو ، ميناقألا ددعت اهضقاني ال رهوجلا ةدحو نإو ، حيرصتلا لك ليجنإلا هب حرص ةاروتلا هيلإ تحمل امف
 لوــق وأ هللا نــم رــمأ درــجمب ةــملكلا رــسفي نأ ردــقي ال سدــقملا باــتكلا مــهفل هــبلق حــتفو هــنهذ هللا راــنأ نــم
 يــف نيواــستم ميناــقأ ةــثالث توــهاللا يــف نأ مــلعي نأ هــل دــبال لــب ، ةــيريثأتلا ةوقلاــب حورــلا رــسفي الو ، درــفم
 لوألا مونقألا ىعديو ، مهنم نانثإ سدقلا حورلاو ةملكلاو ، لمعلاو مسالا يف نيزاتممو ، ةيهلإلا تاملكلا
 لــب ةيروــص تــسيل ةــملكلل هتبــسن نأو ، اــهعجرمو ءايــشألا لــك ردــصم هــنأ ةيمــستلا هذــه نــم رــهظيو ، بآلا
 هــنأل ، ةــملكلا يناــثلا موــنقألا ىعدــيو ، ةــعئارلا هــتمكحو ، ةــقئافلا هــتبحم ماــهفألل لــثميو ، ةــيقيقح ةيــصخش
 لــقعلا لــثمي هــنأل ، نــبالا ًاــضيأ ىعدــيو ، ساــنلاو هللا نــيب ةرباــخملا طيــسو هــنأو ، ةــيفاو ةراــبعب هتئيــشم نــلعي
 ةبـسنو ، هـيبأ ىـلإ وـه هتبسن نيب زييمتلاو ، هتئيشمل ةلماكلا هتعاطو ، هيبأ نيبو هنيب ةدحولاو ، ةبحملا ةبسن
 ىـلعو ، نبالاو بآلا نيبو هنيب ةبسنلا ىلع ةلالدلا ، سدقلا حورلا ثلاثلا مونقألا ىعديو ، هيلإ ءايشألا لك
 ريـشت ال نـبالا ةرابع نأ ًايلج رهظي مدقت ام ىلع ءانبو ... هتعاط ىلع مهثحو ، رشبلا حاورأ ريونت يف هلمع
 ، دـحاولا توـهاللا يـف رـخآو موـنقأ نيب ةقئاف ةيرس فصت اهنكلو ، ةيرشب ةدالو ىلإ أطخ مهضعب مهف امك
 يـــف ةدـــحولاو ةـــبحملا ىـــلع ةـــلالدلل نـــبالا نـــم بـــسنأ ةراـــبع نـــكت مـــل ةبـــسنلا كـــلت اـــنمهفي نأ هللا دارأ اذإو

.)111()) تاذلا
 :تالواحم ثالث لواحي مالكلا اذه بتاك دجنو ـ هللا همحر ـ ةرهز وبأ دمحم خيشلا لوقي
 مـــلو ، هـــيلإ تراـــشأ ، حرـــصت مـــلو هـــب تـــحول ، ثـــيلثتلا لـــصأ اـــهيف دـــجو ةاروـــتلا نأ تاـــبثإ : اـــهالوأ

.حضوت
.ةرياغتم ريغ اهرهوج يف تناك نإو ةرياغتم اهبعش يف يهو ، ميناقأ ةثالث توهاللا يف نأ : اهيناثو
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 يـــف داـــحتالاو ةـــبحملاةـــقالع يـــه لـــب ،ةيرـــشبةدالوتـــسيلنـــبالاوبآلانـــيبةـــقالعلا نأ : اـــهثلاثو
.)112(رهوجلا

 هللا لاـقو(( : ةاروـتلا تـلاق اذإ(( :روـصنم يـسي سقلا لوق ةاروتلا صوصن فيرحت ىلع ةلثمألا نمو
 نإـف ، هـسفن نـع هللا هـب ثدحت يذلا )ان( عمجلا ريمض ناك ،)113()) انهبشك انتروص ىلع ناسنإلا عنصن
.دحاو يف ةثالث هرابتعاب الإ عمجلا ةغيصب ملكتي مل هللا

()) رـشلاو ريـخلا ًاـفراع ، اـنم دحاوك راص دق ناسنإلا اذ وه هلإلا برلا لاقف(( : ةاروتلا تلاق اذإو

. ةثالثلا هميناقأ يف ًالثمم هللا وه ملكتملا ناك ،)114

 موـهفمف ،)115()) هـحورو ينلـسرأ برـلا ديـسلا نألو .. كاـنه اـنأ هدوجو ذنم(( : ةاروتلا تلاق اذإو

.سدقلا حور وه))هحورو(( ، بألا ىلإ ريشي)) برلا ديسلا(( و ، نبالا ىلإ ريشي )ان( ريمض نأ اذه
 : مــهل هللا اياــصو مــهيف ًاــنلعم ، رــشع ىنــثإلا طابــسألا ًاــبطاخم ىــسوم ناســـل ىــلع ةاروــتلا تــلاق اذإو

 ، كــمحريو كــيلع هــهجوب برــلا ئــضي ، كــسرحيو برــلا كــكرابي : مــهل نيلئاــق ليئارــسإ نوكراــبت اذــكهو((
 ناـك ،)116()) مهكراـبأ اـنأو ليئارـسإ ينـب ىـلع يمـسا نوـلعجيف ، ًامالـس كحنميو كيلع ههجوب برلا عفري
 حورـلاو ، مهمحرـيو هـتمعن رـهظي حيـسملا عوـسي اـنبرو ، مهـسرحيو هتبحم رهظي بألا هللا : اذكه اذه ليوأت
 ذإ ، قــحلا نــع لالــضلا نــم ـــ هــنأ كــش ال ـــ لــيوأتلا اذــهو ،)117()) ًامالــس مــهحنميو هتكرــش رــهظي سدــقلا
 رافـسأ عيمج نإ لب ـ مهمعز بسح ـ ةثالثلا ميناقألا ىلإ ريشي ام اهب دهشتسا يتلا صوصنلا كلت يف سيل
 لوـــقي ذإ ، كلذـــب مهـــسفنأ مهفارتـــعا ليلدـــب ، ثـــيلثتلا يـــف مهدـــقتعم دـــيؤي اـــم اـــهيف دـــجوي ال ميدـــقلا دـــهعلا
 لكـشب ميدـقلا دـهعلا يـف درـي مل سودقلا ثولاثلا يف يهلإ مونقأك سدقلا حورلا نع ميلعتلا نإ(( : مهدحأ
 ةدـع يـف ميدـقلا دـهعلا يـف رـكذ سدـقلا حورلا نكلو ، هسفن يهلإلا ثولاثلا نع ميلعتلا نأش هنأش ، حضاو
 ، مـــلع ريـــغب لوـــقلاو نـــظلا نـــم مهدـــقتعم قـــفاوي اـــمب صوـــصنلل مهليوأـــت نأ ينـــعي اذـــهو ،)118()) عـــضاوم
 . لالدتسالا هب لطب لامتحالا هلخد اذإ ليلدلاو

 ، هـتاذ برـلا هب دوصقملا)) برلا كالم(( نع ةاروتلا هب تثدحت ام نأ مهمعز صوصنلل مهليوأت نمو

 وأ برـلا مـسا اـهب دارـم سدـقملا باـتكلا يـف تدرو برـلا كالم وأ كالم ةملك نإ(( : ناعمس ضوع لوقي
 : يبنلا ايركز لاق دقف ، هللا
()) كالــملا عــم دــهاج ،هللا عــم دــهاج(( : بوــقعي نــع يــحولا لاــقو ،)119()) برــلا كالــم لــثم هللا لــثم((

 كراـــبي ، ينـــصلخ يذـــلا كالـــملا ، يناـــعر يذـــلا هللا(( : فـــسوي يدـــلو ىأر امدـــنع بوـــقعي لاـــقو ،)120
 يــف تــسيل ) كالــم ( ةــملك نإ(( : هــلوقب صوــصنلا هذــه ىــلع ناعمــس ضوــع قــلعي مــث ،)121()) نــيمالغلا
 غــيلبت يــه ةــمهملا هذــهو ، اــهب موــقي يتــلا ةــمهملل مــسا اــهنإ لــب ، اــهب فرــعي يذــلا قوــلخملل ًامــسا لــصألا
 وـه برـلا ناـك اـملو)) برـلا لئاـسرل غلبملا(( : لصألا بسح هانعم ) برلا كالم( حالطصالاف ، لئاسرلا
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 ًالـماك ًاـنالعإ نـلعي نأعيطتـسي ال دودـحملاو،دودـحمهادـعاـملـكنأل؛هلئاـسرغـيلبتب موـقي نـم ريخ
)) برلا كالم(( هلئاسر غيلبتل هروهظ ةهج نم برلا ىمسي نأ قحي كلذل ، دودحملا ريغ دصاقم وأ تاذ

 هللا تاذ نـلعي ال هـنأل)) ًاـيلجتم وأ ًانلعم هتاذ(( ىنعمب يرحلابو ، هتاذل نلعملا وأ هدصاقمل نلعملا ىنعمب
. )122()) هللا ىوس

 ىــلع اــهلوزن نــم ةنــس يــفلأ نــم رثــكأ دــعب ةاروــتلا صوــصنل ىراــصنلا هــب ءاــج يذــلا لــطابلا لــيوأتلا اذــه
 اوناـك لـب ، مـهيلع تـلزن نم دنع ًافورعم ليوأتلا اذه نكي مل ، هدعب نم ءايبنألا ىلعو ، مالسلا هيلع ىسوم
 اذـه نـكي مـل كلذـكو ، هـتاذ هللا سـيلو ، هللا ةـكئالم مـه مـهيلإ ثدـحتيو يحولاـب مهيتأي يذلا نأ ملع ىلع
 قبـسام ليلدب ، مهؤايبنأ هب مهغلب ام ىوس اهنم اومهفي مل نيذلا ةاروتلا لهأ مهو دوهيلا دنع ًافورعم ليوأتلا
. لوألا ثـحبملا نم لوألا بلطملا يف دوهيلا دنع سدـقلا حورلا ةقـيقح نع ثيدـحلا دنع هركذ

 تأـي مل ، مهتلاسرو ، مهفئاظوو مهددعو ، ةكئالملا دوجو نع تثدحت يتلا ىراصنلا ليجانأ كلذكو
 لـب نوجوزتـي الو نوـجوزي ال ةمايقلا يف مهنأل(( : مالسلا هيلع حيسملا لوقي ، هللا تاذ مه مهنأ ركذ اهيف
 يـبأ ىـلإ بـلطأ نأ نآلا عيطتـسأ ال يـنأ نـظتأ(( : ًاـضيأ لوـقيو ،)123()) ءامـسلا يف هللا ةكئالمك نونوكي

 كالـملا عـم ةـتغب رـهظو(( : لـيجنإلا يـف ءاـجو ،)124()) ةكئالملا نم ًاشيج رشع ىنثا نم رثكأ يل مدقيف
 ساــنلابو مالــسلا ضرألا ىــلعو يلاــعألا يــف هللا دــجملا ، نيلئاــقو هللا نيحبــسم يوامــسلا دــنجلا نــم روــهمج

() مالــسلا هــيلع ىيــحي ( اــنحوي دالــيمب اــيركز رــشب هللا كالــم نأ ترــكذ ىرــخأ صوــصنو . )125()) ةرــسملا
 ،)128(مهفئاـظوو ةـكئالملا نـم ةعبـسلا نـعو ،)127( ــ مالـسلا هـيلع ــ حيسملا داليمب ميرم رشبو ،)126

 نــم ءاـشي نـم ىـلإ هلــسر مهــنأو ، هللا قـلخ نـم قلخ ةكئالـملا نأ ىلع لدت يتلا ، صوصنلا نم كلذ ريغو
. )129(هقلـخ

 ةــفنآلا صوــصنلا هذــه يــف ةــكئالملا نــم دارــملا لــيوأت نإ لوــقلا نــكمي ، صوــصنلل مهليوأــت بــسحو
 نــيب الو ، ةــتكئالمو هللا نــيب نوــقرفي ال مــهنأ ىــلع لدــي اذــهف كلذــك ناــك اذإو ، ًاــضيأ هللا تاذ مــه ركذــلا
. قولخملاو قلاخلا

: ليجنإلا صوصن ليوأت : يناثلا بلطملا

 مـمألا عـيمج اوذـملتو اوبهذاـف(( : ىتـم لـيجنإ ةـمتاخ يـف ءاـج اـم ، لـيجنإلا صوصن ليوأت ةلثمأ نمو
 ريــشي هــنأ صــنلا اذــه نــم دارــملا لــيوأت نأ اوــمعزف ،)130()) سدــقلا حورــلاو نــبالاو بآلا مــساب مهودــمعو
. )131(هتاذـب ٌهلإ اهنم موـنقأ لك نأو ، ةثالثلا ميناقألا ىلإ

 هتحـص ضرـف ىـلع ــ حيـسملا دارم ذإ ، قحلا نع هيف اولض يذلا لطابلا ليوأتلا نم اذه مهليوأت نكل
 اـمإف : تالاـمتحا ةدع صنلا اذه نم دارملا ليوأت يف ءاملعللو ، ىراصنلا هدقتعي يذلا دارملا فالخ ـ هنع
 حيسملا دارم نوكي نأ

 يذـلا كـلملابو ، هلـسرأ يذـلا هـيبنو هللااـب اوـنمؤي نأ ساـنلا اورم(( : يأ ـ)132( ةيميت نبا مامإلا لوقي امك ـ
 وــه اذــهو ، هلــسرو هــبتكو هــتكئالمو هللااــب ناــميإلاب مــهل ًارــمأ كــلذ نوــكيف ، هــب ءاــج يذــلا يــحولا هــيلع لزــنأ
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 اـمك ــ حيـسملا دارـم نوـكي نأ امإو ،)133()) لوقنملا حيحصو لوقعملا حيرص هيلع لدي يذلا قحلا
 هــيف بــهذ دــق نوــكي نأ لــمتحيف ،ً احيحــص ناــك نإ(( : ـــ)134( بــبطتملا ىيــحي نــب رــصن يدــتهملا لوــقي
 اــهب دــيؤي يتــلا ، سدــقلا حور ةــكربو ، حيــسملا هــيبن ةــكربو ، هللا ةــكرب هــل عــمتجي نأ : ظاــفلألا هذــه عــيمجب
 مـكدحأ ناـك اذإو ، كـعم نوـكت سدـقلا نالـف ةالص : هل لاق رخآلل مكدحأ اعد اذإ متنأو ، لسرلاو ءايبنألا
 ىـــنعمو ، يـــلع يلـــص : هـــل لوـــقي ، هـــل وعدـــي نأ دارأو ، فقـــسأ وأ نارـــطمو قيلثاـــج لـــثم ءاـــبآلا دـــحأ دـــنع
 نوــكي نأ زوــجيو ، كروــمأ ىــلع كــنيعي وــه يذــلا حلاــصلا نالــف وأ يبــنلا نالــف مــساو ، ءاعدــلا : ةالــصلا
 هللا ىـلإ اهفاـضأ اـمل ءامـسألا هذـه ىـلإ بـهذ هـنأب مـتمكح فـيكف ، هـب مـلعأ وـه اـم ىـلإ هـيف بهذ حيسملا
 : موــنقألا نأ مــكتغل يــف متربــع دــقو ، ةــثالثلا ميناــقألا : يــهو ، ءامــسأ هــل مــتلعجو ، ةــيهلإ تراــص ، ىلاــعت
()) حــصي ال يذــلا لــيوأتلاب نوفــصت اــمع هرــكذ ىلاــعت يراــبلاب هومتكرــشأ اــم متجرختــسا فــيكف ، صخــشلا

135( .

: يأ ـ)136( يبطرقلا مامإلا لوقي امك ـ حيسملا دارم نوكي نأ امإو
 يأ ، هللا مــسا ىــلع شــماو ، هللا مــسا ىــلع لــك : لــئاقلا لوــقي اــمك ، لوــقلا اذــه مهكرــت ىــلع مهودــمع((
 : اــنه بآلاــب دارأ هــلعلف ؟ امـــهب دارــملا ىنــعملا الو ؟ اــمه نــم نــبالاو بآلا نــيعي مــلو ، هللا مــسا ةــكرب ىــلع
 ذإ ، هــسفن : نبالاــب دارأو ، هــب اــهلبحو هــمأ قوــلع ببــس هــخفن ذإ ، حورــلا هــمأ ميرــم يــف خــفن يذــلا كــلملا
 نإ ــ لـيوأتلا يـف ًاضيأ دعبي ال مث ، هريغ قح يف ةفطنلا ةباثمب هل ةخفنلاف ، كلملا ةخفن نم ىلاعت هللا هقلخ
 وذو ، هل ظفح وذ هنأ : هب هدارم نوكي نأ ـ بألا ظفل هللا ىلع قلطي ناك هنأ مالسلا هيلع ىسيع نع حص
 ماــيقلا يــف هــل مــهو ، ميحرــلا قيفــشلا بألا ةــلزنمب مــهل وــهف ، نيحلاــصلا هداــبع ىــلعو ، هــيلع ناــنحو ةــمحر
 هــنأل ، ىلاــعت هللا ىــلع ظــفللا اذــه قالطإــب زوــجت نوــكي نأ لــمتحيو ، راــبلا دــلولا ةــلزنمب هــتدابعو هــقوقحب
 مــكيبأ ةــلم(( : اــنباتك يــف ىلاــعت هــلوق اذــه نــمو ، مــلعتملا وــبأ مــلعملا : لاــقي اــمك ، هدــشرمو هيداـــهو هملـــعم
 اـم لـح حـصي : نيليوأـتلا نيذــه نـمو ، هـتاليوأت دحأ ىلع ،)137()) لبق نم نيملسملا مكامس وه ميهاربإ

. )138()) اهـيف ناغئاسو نارهاظ ناليوأتلا ناذـه لب ، ظـفللا اذه نم مهلـيجانأ يف عقو
 ناــيب يــف قــحلا وــه ، هــيلإ بــهذ يذــلا لــيوأتلا نأ ىــلع لدــت ، مهليجاــنأ نــم دهاوــش يبــطرقلا رــكذ مــث

 . )139(سدقلا حورلاو نبالاو بآلا مساب سانلا اودمع هييراوحل هلوق نم حيسملا دارم
 : يتأي ام ، هلطبتو لطابلا مهليوأت درت يتلا مهليجانأ نم دهاوشلا نمو
 ىدـحإ يـف ــ مالـسلا هيلع ـ حيسملا لوقي ، ىلاعتو هناحبس هللا هانعم ليجانألا يف بألا ركذ نإ : ًالوأ

 نـــيذلا لـــجأل اولـــصو ، مكيـــضغبم ىـــلإ اونـــسحأو ، مـــكينعال اوكراـــبو ،مكءادـــعأ اوـــبحأ(( :هذـــيمالتل هاياـــصو

 : ًاـضيأ حيـسملا لوـقيو ،)140()) تاومسلا يف يذلا مكيبأ ءانبأ اونوكت يكل ، مكنودرطيو مكيلإ نوئيسي
 يـف يذـلا مـكيبأ دـنع رـجأ مـكل سـيلف الإو ، مكورـظني يـكل سانلا مادق مكتقدص اوعنصت نأ نم اوزرتحا((
ةوـبألا ظـفل هيلع قلطي لجو زع هللا نأ ىلإ ريشت يتلا صوصنلا نم ريثكلا كلذ ريغو ،)141()) تاومسلا
 بألا ظـفل هللا ىـلع قـلطأ اذإ هـنأ هـنم مـهفييذـلاموهفملاوأةيلسانتلاةوبألاىنعماذه يف سيلو . )142(
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.كلذنعهللاىلاعت،دلو هل نوكي نأ
 هذـه نـمو ، ةفاـضإ نودـبو هللا ىـلإ ةفاـضم لـيجانألا نـم صوـصن ةدـع يف تدرو نبالا ةملك نأ : ًايناث

 هـنأو ،)143()) ًازبـخ ةراجحلا هذه ريصت نأ لقف هللا نبا تنك نإ(( : حيسملل لوقي سيلبإ نأ ، صوصنلا
 حيــسملا نأ لــيجنإلا يــفو ،)144()) لفــسألا ىــلإ كــسفن حرطاــف هللا نــبا تــنك نإ(( : ىرــخأ ةرــم هــل لاــق

 ، نورـخآو نادـمعملا اـنحوي موـق : اولاـقف ؟ ناـسنإلا نـبا انأ ينإ سانلا لوقي نم(( : ًالئاـق ةرم هذيمالت لأس
 : سرـطب ناعمـس باـجأف ؟ اـنأ يـنإ نوـلوقت نـم مـتنأو : مـهل لاـق ، ءاـيبنألا نـم دحأ وأ ايمرأ ، نورخآو ايليإ

 هـنأ حيـسملا بـسنت يتـلا ةـيليجنإلا صوـصنلا نـم ريـثكلا كاـنهو ،)145()) يـحلا هللا نـبا حيـسملا وـه تنأ
 لـكو حيـسملا ذـيمالت لـب ، حيـسملاب ةـصاخ تـسيل ةبسنلا هذه نأ نيبت ىرخأ صوصن كانه نكلو ، هللا ًانبا
 نـم هبرقو ، هتيانعو هللا ةياعر اهب دارملا ليجانألا يف نبالا ةظفل نأ ىلع لدي اذهو ، هللا ءانبأ مه نينمؤملا
 اولـصو(( : حيـسملا لوـق صوـصنلا هذـه نـمو ، ةيدـسج ةـبارق ةلـص تـسيلو ، مهل هتمحرو هظفحو ، سانلا

 هــيلع مهرــمأو ،)146()) تاومــسلا يــف يذــلا مــكيبأ ءاــنبأ اوــنوكت يــكل مكنودرــطيو مــكيلإ نوئيــسي نيذــلل
. )148(صوصنلا نم كلذ ريغو ،)147()) تاومسلا يف يذلا انابأ(( : مهتالص يف اولوقي نأ مالسلا

 مـهنأ نينمؤـملا ىلعو هذيمالت ىلعو ـ مالسلا هيلع ـ حيسملا ىلع قلطت يتلا صوصنلا هذه نم دارملاو
. ةقيقحلا سيلو زاجملا اهنم دارملا ـ اهتحص ضرف ىلع ـ هللا ءانبأ

 هللا ءاــنبأ نــحن(( : اولاــق ىراــصنلاو دوــهيلا نأ ، ميرــكلا نآرــقلا يــف لــجو زــع هللا ربــخأ اــم اذــه ريــظنو

 نــع اوــلقنو ، اــنبحي وــهو ، ةــيانع مــهب هــلو ، هوــنب مــهو هــئايبنأ ىــلإ نوبــستنم نــحن يأ(( ،)149()) هؤاــبحأو
 هدبعل لاق هللا نأ مهباتك
 ملـسأ نـمم دـحاو ريـغ مـهيلع در دـقو ، هوـفرحو هـليوأت ريـغ ىـلع اذـه اوـلمحف ، يرـكب ينبا تنأ : ليئارسإ
 ىـسيع نأ مهباـتك نـع ىراـصنلا لـقن اـمك ، مارـكإلاو فيرـشتلا ىـلع مهدـنع قلطي اذه : اولاقو مهئالقع نم
 اـم ةوـنبلا نـم مهـسفنأل وعدـي مـل مـهنأ موـلعمو ، مـكبرو يـبر ينـعي ، مـكيبأو يـبأ ىـلإ بـهاذ يـنإ : مـهل لاق
 نحن : اولاق اذهلو ، هدنع مهتوضحو ، هيدل مهتزعم كلذ نم اودارأ امنإو ـ مالسلا هيلع ـ ىسيع يف اهوعدا
 اــمك متنـــك وــل يأ ،)150()) مكبونذــب مكبذــعي مــلف لــق(( : مــهيلع ًادر ىلاــعت هللا لاــق ، هؤاــبحأو هللا ءاــنبأ
 . )150()) ؟ مكئارتفاو مكبذكو مكرفـك ىلع منهـج ران مكل دـعأ ملف ، هؤابـحأو هللا ءاـنبأ نوعدت

 يـفف ، ديدجلا دـهعلا نم صوصن ةدع نم هتيهولأ داقتعا نولوأتي ىراصنلا نإف سدقلا حرلا امأ : ًاثلاث
 ،)152()) سدـقلا حورـلا نـم ىـلبح تدـجو(( : حيــسملا مأ نأ ـ مالسلا هيلع ـ ىسيعب لمحلا نع لـيجنإلا

 حيـسلا نأ ًاـضيأ لـيجنإلا يـفو ،)153()) سدـقلا حورـلا نـم اـهيف هب لبح(( : ميرم نأ ، ًاضيأ ليجنإلا يفو
 مـتيطعأ اـمهم لـب ، اوـمتهت الو نوـملكتت اـمب لـبق نـم اوـنتعت الـف مكوملـسيل مكوقاـس ىتمف(( : هذيمالتل لاق
 لـسرلا لمعأ يفو ،)154()) سدـقلا حورلا لب نيملكتملا متنأ متـسل نأل ، اوملكت كلذبف ةعاسلا كلت يف

 بذـكت مـل تــنأ ، سدــقلا حورـلا ىـلع بذكــتل كـبلق ناطيـشلا ألـم اذاـمل اـينانح اـي(( :اـينانحل سرـطب لوق
. )155()) هللا ىلع لب ساـنلا ىلع
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 بـسن يذـلا ، لوـسرلاسلوـب هنومـسي نـملاوـقأنـمسدـقلاحورـلاةـيهولأداـقتعاىراصنلا لوأتي امك
 سوماـــق كـــلذ رـــكذ اـــمك ، هـــتدابعو هـــلامعأو هتافـــصو هللا تاذ ىـــلإ بـــسني نأ نكمياـــم سدـــقلا حورـــلا ىـــلإ
 اــمأ(( : لوــقي ذإ ،)156( ماــقملا اذــه يــف تدرو يتــلا لوــسرلا سلوــب لاوقأــب ًالدتــسم ، سدــقملا باــتكلا
 نـــم عوـــسي ماـــقأ يذـــلا حور ناـــك نإ(( : هـــلوقو ،)157()) مـــكيف نكـــسي هللا حورو هللا لـــكيه نأ نوـــملعت
 نكاــسلا هــحورب ًاــضيأ هــتئاملا مكداــسجأ ييحيــس تاوــمألا نــم حيــسملا ماــقأ يذــلاف مــكيف ًانكاــس تاوــمألا
 ثـلاثلا موـنقألا وـه سدـقلا حورـلا نأ ىـلع اـهيف نودهـشتسي يتـلا صوـصنلا نم كلذ ريغو ،)158()) مكيف
 نــم كــلذ ريــغو ، رــهوجلاو تاذــلا يــف نــبالاو بألــل ٍواــسم ـــ مــهمعز ىــلع ـــ هــنأو ، سدــقملا مهتوــهال نــم
 نـــع هللا ىلاـــعت ،)159( ةـــيهلإلا ةداـــبعلل هقاقحتـــساو هـــتيهولأ تاـــبثإ ىـــلع ةـــلدأ اـــهنأ نوـــمعزي يتـــلا تافـــصلا
 . مهلوق

: يتأيام كلذ ليلدو ، دودرمو لطاب سدقلا حورلا ةيهولأ مهداقتعا نكل
 سدــقلا ىــلإو هللا ىــلإ ًافاــضم حورــلا رــكذ اــهيف درو يتــلا دــيدجلا دــهعلاو ميدــقلا دــهعلا صوــصن نأ ـــ1

 نــم ءاــشي نــم اــهب هللا دــيؤي يتــلا ةرــصنلاو تاــبثلا ىنــعمبو ، ماــهلإلاب يــحولا ىنــعمب تءاــج ، ةفاــضإ نودــبو
 رـكذ قبـس اـمك ــ مالـسلا هـيلع ــ حيـسملا ىنـعمبو ــ مالـسلا هـيلع ــ لـيربج هللا كالم ىنعمبو ، نينمؤملا هدابع
. لوألا ثحبملا يف حورلا ةقيقح نع ثيدحلا دنع كلذ ىلع دهاوشلا

 سوماــنلا يــف قطاــنلا ، ءاــيبنألا يــف قطاــنلا(( : هــنأ ىراــصنلا ريــبعت بــسح حورــلا ةــقيقح نإــف كلذــك

 يـناعملا هذـه لـكف)) هللا حور سدـقلا حورـلا هـنأو ، لـسرلاب قـطنو ندرألا ىـلإ لزـن يذلا ، ءايبنألاب ملعملاو
 ذـنم كلذـك ناـكل ، اـًهلإ ناـك وـل ذإ ، هـتيهولأ داـقتعاب مهدارم ىلع لدتال سدقلا حورلا ةقيقح نأ ىلع لدت
. نكي مل كلذ نكل ، ةعاسلا مايق ىتح قلخلا ىلاعت هللا قلخ نأ

 رـصع يـف الو ــ مالـسلا هـيلع ــ حيـسملا رـصع يـف ةـفورعم نـكت مـل سدـقلا حورـلا ةـيهولأ ةديقع نأ ـ2
 م325 ةنــس سدــقملا مهناــميإ نوناــق يــف مــهنأ ليلدــب ، حيــسملا عــفر دــعب ةــثالثلا نورــقلا يــف الو ، هــييراوح
 اــمنيح نرــق فــصن نــم رثــكأ دــعبو ، هــتيهولأ مهداــقتعا اوركذــي نأ نود ،)) سدــقلا حورلاــب نمؤــنو(( : اولاــق
 ، سدـقلا حورلا ةيهولأ مهداقتعا هيف اوفاضأ رخآ نوناق مهنع ردص ، م381 ةنس ةينيطنطسقلا يف اوعمتجا
 هـل دوجـسم نـبالاو بآلا عـم وـه يذـلا ، بآلا نـم قـثبنملا ييـحملا برـلا سدـقلا حورلاـب نمؤنو(( : اولاقف

 عـفر نـم نورق ةثالث نم رثكأ دعب ءاج سدقلا حورلا ةيهولأ مهداقتعا نأ يأ)) ءايبنألا يف قطانلا ، دجممو
 : ـــ هللا هــمحر ـــ ةــيميت نــبا ماــمإلا لوــقي ، ًالــقنو ًالــقع لــطابو ضقاــنتم اذــه مهلوــق نأ ىــلإ ةفاــضإ ، حيــــسملا
 يـف قطاـن ، دـجمم دوجـسم بآلا نـم قـثبنم هنأ ييحملا برلا هومتلعج يذلا سدقلا حور مونقأ يف متلق((
 تاذــلا نــم ةــقثبنم ةــيحلا تاذــلا مــتلعج دــقو ، ثــلاث هــلإ تاــبثإ اذــهف ، ًاــيح ًاــبر قــثبنملا ناــك نإــف ، ءاــيبنألا
 ، هـــل دوجـــسم ثـــلاثلا اذـــه مـــتلعج مـــث ، ىـــفخي ال اـــم ضقاـــنتلاو رـــفكلا نـــم اـــمهنم لـــك يـــفو ، ةدرـــجملا
 هوـمتلعج مـث ، ضقاـنتلا نـم هـيف اـم عـم ثـلاث هـلإل دوجـسلاب حيرـصت اذـهو ، دوبعملا هلإلا وه هل دوجسملاو
 اًبكرم يبن لك اولعجت نأ مكمزليف ، ءايبنألا عيمجب ثلاثلا مونقألا اذه لولحب حيرصت اذهو ، ءايبنألاب ًاقطان
 ، ةــملكلا لوــلح نــيب قرــف ال ذإ ، حيــسملايــفمــتلقاــمك،ماــتناــسنإوماــتهــلإهــنأو،توــسانو توــهال نــم
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 لوــلحو ، ىرــخألا نود نيتفــصلا ىدــحإلوــلحعــنتميفًاــضيأو،موــنقأاــمهالك،سدــقلا حور لوــلحو
 بر وـه يبـن لـك نوـكيو ، يبـن لـك يـف ًالاـح ةـثالثلا هـميناقأب قطاـنلا يـحلا هـلإلا مزـليف ، تاذـلا نود ةفصلا
 مزال اذـهو ، ىـفخي ال اـم مـيظعلا ضقاـنتلاو ريـبكلا رـفكلا نـم اذه يفو ، هنبا وه كلذ عم لاقيو ، نيملاعلا
 نأ مــهل ســيلو ، نيلثاــمتملا نــيب قــيرفتلا زوــجي الو ، هريــظنل تــبث اــم نإــف ، هــنع دــيحم ال ًاــموزل ىراــصنلل
 مـل صوـصنلا نأ : اهدـحأ : هوـجول هريـغ يف صن الو ، صنلاب تبث حيسملا يف داحتالا وأ لولحلا : اولوقي
 . كلذ نم ءيش ىلع لدت
 حور لوــلح ظــفلو ، نــبالا ظــفلك هــيف ةدراوــلا صوــصنلا هباــش اــم صوــصنلا نــم حيــسملا ريــغ يــف نأ : يناــثلا
 ، لولدـملا مدـع نـيعملا ليلدـلا مدـع نـم مزلي الف سكعني ال ليلدلا نأ : ثلاثلا . كلذ وحنو ، هيف سدقلا
 مازتـلالا ةـلالد تالالدـلا ةـلمج نـم لـب ، حيرص صنب قلخلا هب ملعأ هءايبنأ هب مركأو هللا هملع ام لك سيلو
 نــيب ةيوــستلا بــجو رــخآلا يبــنلا نــيبو هــنيب كرتــشم ىنــعمل نــييبنلا دــحأ يــف داــحتالاو لوــلحلا تــبث ذإو ،
 كـلذ نـم مزـليف ، يبـن هـنأل هـبذك نـم رـفكيو ، يبـن هـنأل ، هقيدـصت بـجي يبـنلا نأ تـبث ذإ امك ، نيلثامتملا
 كـلذ زـيوجت مزـليف ، ريـغلا يـف كـلذ توـبث ىـلع ليلد ال هنأ به : عبارلا .هبذك نم ريفكتو يبن لك قيدصت
 ىــلع تاــيآلا هراــهظإ لــبق حيــسملا يــف ًاــتباث ناــك كــلذ نإ : نوــلوقي اــمك ، هــئافتنإ ىــلع لــيلد ال ذإ ريــغلا يــف
 نإو حيـسملاك ًاـمات ًاناـسنإو ًاـمات ًاـهلإ هـلعج دـق هللا نوكي نأ يبن لك يف اوزوجي نأ مهمزليف ٍذئنيحو ، مهلوق
 هداــحتا نــيب هللا ةردــق يــف قرــف ال ذإ ، مهدــنع زئاــج هــنكل ، كــلذ عــقي مــل وــل : سماــخلا . كــلذ مــلعي مــل
 نوـكيو ، اـًمات ًاناـسنإو ًاـمات ًاـهلإ ناـسنإ لك هللا لعجي نأ زيوجت مهمزليف ، نييمدآلا رئاسب هداحتاو حيسملاب
 نـم مدآ ينـب حاورأ نأـب لاـق نـم لـطابلا مزالـلا اذـه ىـلإ برـقت دـقو ، توـسانو توهال نم ًابكرم ناسنإ لك
 رـثكأ تالاـحملا نـم مهمزـلي ءالؤـهو ، ًاـتوهال يمدأ لك فصن نولعجيف يلزأ ميدق توهال اهنأو ، هللا تاذ

. )160()) هوجولا ضعب نم رثكأ ىراصنلا مزلت يتلا تالاحملاو ، هوجولا ضعب نم ىراصنلا مزلي امم
 نـم ريـثكلا كاـنه نأ ــ ركذلا فنآلا ـ ةينيطنطسقلا عمجم دقع ببس نأ مهتديقع داسف ىلع لديو ـ3

 فقــسأك ، سدــقلا حورــلا ةــيهولأو حيــسملا ةــيهولأ نورــكني ، دــيحوتلا ةدــيقع ىــلع اوــلاز اــم نيذــلا ىراــصنلا
 اـمك ، ةـكئالملا دـحأك نـبالل مداـخو ، تاقولخملا رئاسك هنأ دقتعي يذلا سوينودكم كريرطبلا ةينيطنطسقلا
 يـتلا ، ةدـيقعلا لوـصأ نـم اـهريغو ، سدقلا حورلا قاثبنا لوحو ، حيسملا ةعيبط لوح ىراصنلا فالتخا نأ
 روـهظ نـم اـهنع جـتن اـمو تاماـسقنا نـم مهنيب ثدح امو اهلوصأ ريرقتل ةددعتملا عماجملا اهلجأ نم اودقع
 يحولا نع اولض مهنأ ىلع لدي هريغو كلذ لك ، ىرخألا ةفئاطلا هيلع ام ركنت ةفئاط لك ، ةددعتم فئاوط
 يـحولاب اوكـسمت وـل ذإ ، هـلبق نـم نـييبنلا ىـلعو ــ مالـسلا هـيلع ــ حيـسملا ىـلع ىلاـعت هللا هلزنأ يذلا يهلإلا
. بتكلا تلزنأو ، لسرلا تلسرأ هلجأ نم يذلا ، ميقتسملا طارصلا ىلإ اودهل

 سدــقلا حورــلا ةــيهولأ ىــلع ـــ مهمعزــب ـــ لدــت يتــلا لوــسرلا سلوــب لاوــقأو لــيجنإلا صوــصن نأ اــمك ـــ4
 : يتأيام كلذ ليلدو ، ًاضيأ هسفن سلوب لاوقأبو ، هسفن ليجنإلا صوصنب ةلطاب

 هـيلع ىيـحي ــ نادـمعملا اـنحوي دالـيمب ــ مالـسلا هـيلع ــ ايركز رشب ، مالسلا هيلع ليربج هللا كالم نأ ـ أ
 : لــيجنإلا يــف ءاــج ذإ ، سدــقلا حورــلا نــم ئــلتمي هــمأ نــطب نــمو ، برــلا ماــمأ ًاــميظع نوــكي هــنأو ـــ مالــسلا
 هيمـستو ، ًاـنبا كـل دلتـس تاباـصيلإ كـتأرماو ، تعمـس دـق كـتبلط نأل اـيركز اـي فـخت ال : كالـملا لاقف((
 ًاركـسمو ًارـمخو ، برـلا ماـمأ ًاـميظع نوـكيهـنأل،هتدالوبنوحرفيسنوريثكوجاهتباوحرف كل نوكيو انحوي
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()) مـههلإ برـلا ىـلإ ليئارـسإ ينـب نـم نيريـثك درـيو ، سدـقلا حورلا نم ئلتمي همأ نطب نمو ، برشي ال
 ، لـجو زـع هللا ماـمأ ًاـميظع نوـكي هـنأو ، هـنبا دـلومب اـيركز رشب هللا كالم ليربج نأ ديفي صنلا اذه ،)161

. مههلإ برلا ىلإ ليئارسإ ينب دري هنأو ، سدقلا حورب هللا هديؤيو ، تاركسملا نع ًافيفع
 يـتلا مهدهاوـش نمض ، سدقلا حورلا ةيهولأ مهداقتعا ىلع ًاليلد ىراصنلا هب دهشتسي ال صنلا اذهو

 نأ مــعز ىراــصنلا نــم دــحأ الو ، هذــه مهتدــيقع دــض هــنأل ؛)162( سدــقلا حورــلا ةــيهولأ ىــلع اــهب نولدتــسي
 ـ صـنلا يـف اـمك ــ هسفن انحويو ، اًهلإ نوكي فيك هنأل ، هتاذب ًاهلإ هنأ ، انحوي هب هللا ديأ يذلا سدقلا حورلا
 داــسف مــهل فــشكنال ، ًالقتــسم ًاــهلإ صــنلا اذــه يــف سدــقلا حورــلا نأ اوــمعز وــلف ، هللا ماــمأ ًاــميظع نوــكي
. سدقلا حورلا هيلأت يف مهدقتعم

 يـــف ءاـــج ذإ ــــ مالـــسلا هـــيلع ــــ حيـــسملا دالـــيمب ميرـــم رـــشب ، مالـــسلا هـــيلع لـــيربج هللا كالـــم نأ ــــ ب
 ىـلإ ، ةرـصان اهمـسا لـيلجلا نـم ةـنيدم ىلإ هللا نم كالملا ليئاربج لسرأ سداسلا رهشلا يفو(( : ليجنإلا
 اـي يفاـخت ال : كالـملا اـهل لاـقف ... ميرـم ءارذعلا مساو ، فسوي همسا دواد تيب نم لجرل ةبوطخم ءارذع
 مــيرم تــلاقف ... عوــسي هنيمــستو ، ًاــنبا نيدــلتو نيلبحتــس تــنأ اــهو ، هللا دــنع ةــمعن تدــجو دــق كــنأل ميرــم
 باجأف ، ًالجر فرعأ تسل انأو اذه نوكي فيك : كالملل

 حيـسملا عوـسي ةدالو اـمأ(( : ًاضيأ ليجنإلا يفو ،)163()) كيلع لحي سدقلا حورلا : اهل لاقو ، كالملا
 ، سدــقلا حورــلا نــم ىــلبح تدــجو اــعمتجي نأ لــبق فــسويل ةــبوطخم هــمأ ميرــم تــناك اــمل ، اذــكه تــناكف
 اذإ روـمألا هذه يف ركفتم وه اميف نكلو ، ًارس اهتيلخت دارأ اهرهشي نأ أشي ملو ًاراب ناك ذإ اهلجر فسويف
 اـهيف هـب لـبح يذـلا نأل كـتأرما ذخأت نأ فخت ال دواد نبا فسوي اي ًالئاق ملح يف هل رهظ دق برلا كالم

. )164()) عوسي همسا وعدتو ًانبا دلتسف سدقلا حورلا نم وه
 هب دارملا نوكي نأ امإ : نيرمأ دحأ ، نيصنلا نيذه يف ميرم ىلع لح يذلا سدقلا حورلا نم دارملاو

 مــهنود نــم تذـــختاف(( : هــلوق يــف ميرـــم نــع لــجو زــع هللا هرــكذ اــم عــم قــفتي اذــهو ، مالــسلا هــيلع لــيربج
 هـيلع لـيربج وـه : نورـسفملا لاـق اـمك حورـلاو ،)165()) ًايوـس ًارـشب اـهل لـثمتف اـنحور اهــيلإ انلسرأف ًاباجح
. )166(مالسلا

 ميرـم ىلإ اهاقلأ هتملكو(( : ىلاـعت هلوـق عم قـفتي اذـهو ، هللا نـم يه يتلا حورلا هب دارملا نوكي نأ وأ
 هللا نذإـب تـلمحف ميرـم عرد يـف خـفنف لـيربج لسرأ هللا نأ : يأ))هنم حورو(( ىنعمو ،)167()) هنم حورو
 هــنم رــهظت نــم ىمــسي دــق : لــيقو ، ىلاــعت هــقلخ نــم حاورألا عــيمج ناــك نإو ، ليــضفتلل ةفاــضإلا هذــهو ،
 اهنأ ةمعنلا يف لاقي امك ، هقلخ نم : يأ : هللا نم حور اذه لاقيف ، هللا ىلإ فاضيو ًاحور ةبيجعلا ءايشألا

 يــف اــمو تاومــسلا يــف اــم مــكل رخــسو(( :ىلاــعت لاــق اــمك ، هــقلخ نــم : يأ))هــنم حور(( لــيقو ، هللا نــم
))هـنم حور(( : لـيقو ، هنم ةمحر : يأ)) هنم حور(( : ليقو ، هقلخ نم : يأ ،)168()) هنم ًاعيمج ضرألا

 ، حورـلل ةفـص عقو فوذحمب قلعتم )هنم ( : هلوقو ، هموق ىلع ةجحو ًاناهرب ىسيع ناكو ، هنم ناهرب : يأ
() خفنــلاب ليربــجل رـمآلا ىلاـعت هنوــكل لـيربجخـفنبتـناكنإوهناحبـسهـنمحورـلاتلعجو ، هنم ةنئاك : يأ
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 ةـــيآ اـــهنباو اـــهانلعجو اـــنحور نـــم اـــهيف اـــنخفنف اـــهجرف تنـــصحأ يتـــلاو(( : ىلاـــعت هـــلوق هـــلثمو ،)169
 اـــنحور نـــم هـــيف اـــنخفنف اـــهجرف تنـــصحا يتـــلا نارـــمع تـــنبا ميرـــمو(( : ىلاـــعت هلوـــــقو ،)170()) نيملاـــعلل
. )171()) نيتـناقلا نم تناكو هبتكو اهـبر تاملكب تقدصو

 : اــهيلع تملــسو ـــ مالــسلا هــيلع ـــ ىيــحي مأ تاباــصيلإ تراز اــمنيح ميرــم نأ ًاــضيأ لــيجنإلا يــفو ـــ ت
()) سدـقلا حورـلا نـم تاباـصيلإ تألـتماو ، اـهنطب يف نينجلا ضكترا ميرم مالس تاباصيلإ تعمس املف((

 : اًضـيأ ليجـنإلا يفو ،)172
 لــيجنإلا يــفو ،)173()) ليئارــسإ هــلإ برــلا كراــبم ، ًالئاــق أــبنتو ، سدــقلا حورــلا نــم هوــبأ اــيركز ألــتماو((
 حورـلاو ، ليئارـسإ ةـيزعت رـظتني ًاـيقت ًاراـب ناـك لـجرلا اذـهو ، ناعمـس همـسا ميلـشروأ يـف لجر ناكو(( : ًاضيأ

 ،)174())برلا حيسم ىري نأ لبق توملا ىري ال هنأ سدقلا حورلاب هيلإ يحوأ دق ناكو ، هيلع ناك سدقلا
 هـب هللا دـيؤي يذـلا ناـهربلا هـنأ وأ ، مالـسلا هـيلع ليربج وه سدقلا حورلا نأ ىلع امإ : لدت صوصنلا هذهف
. نينمؤملا هدابع نم هءايلوأ

 مالسلا هيلع ـ ىيحي دي ىلع دمعت نأ دعب ـ مالسلا هيلع ـ حيسملا نأ تركذ مهليجانأ صوصن نأ ـ ث
 دهـش ىيـحي نأو ،)175()) هـيلع ًاـيتآو ةـمامح لـثم ًالزاـن هللا حور يأرـف هل تحتفنا دق تاومسلا اذإو(( : ـ
 تــيأر دــق يــنإ ًالئاــق(( : هــيلع ًارقتــسمو ًالزاــن سدــقلا حور نأ ىرــي نأ ، حيــسملا اــهب فرــعي يتــلا ةــمالعلا نأ
 دـمعأل ينلـسرأ يذـلا نـكل ، هفرعأ نكأ مل انأو ، هيلع ترقتساف ءامسلا نم ةمامح لثم ًالزان سدقلا حورلا
 ،)176()) سدــقلا حورلاــب دــمعي يذــلا وــه اذــهف هــيلع ًارقتــسمو ًالزاــن حورــلا ىرــت يذــلا يــل لاــق كاذ ءاــملاب
 نـم لزاـنلا اذـه نأ صوـصنلا تلد ثيح ، ةكئالملا نم كلم هنأ ىلع لدي ءامسلا نم سدقلا حورلا لوزنو
. مالسلا هيلع ليربج هللا كالم وه ءامسلا

 يــف سدــقلا حورــلا نأ موــلعملا نــمو ، ةــمامح لــثم لوزنلاــب حورــلا تفــصو دــق صوــصنلا هذــه نأ اــمك
 نأ ىراــصنلا ىــضري فــيك بــجعلاف ، سدــقملا ثولاــثلا يــف ، ثــلاثلا يــهلإلا موــنقألا وــه ، ىراــصنلا ةدــيقع
 هذـهب ًامـسج مهدوـبعمو مـههلإ نوـكي فـيكو ؟ هللا عـم ةداـبعلا قحتـسي ًاـهلإ ةفـصلا هذـهب لزاـنلا حورـلا نوكي
 قـح هللا اوـفرعي مـل ذإ ، ةـيهولألا ماـقمل ةبـسم هـنأ ــ كـشال ــ داـقتعالا اذـه نإ ؟ ةـفولخملا روـيطلا نـم ةفصلا
 بر الو هريــغ هــلإ ال ، قــحب دوــبعملا وــه هدــحو هللااــف ، ىرــخأ ةــهلآ هــعم اوكرــشأ اــمل هللا اوــفرع وــلو ، ةــفرعملا
 هـئايبنأ ىـلإ هيحو غلبملا ـ مالسلا هيلع ـ ليربج هللا كالم وه سدقلا حورلاو ، هلسرو هللا دبع ىسيعو ، هاوس
 كالـم وـه ــ مالـسلا هـيلع ــ حيـسملا ىلع ةمامح لثم لزانلا حورلا اذه نأ داقتعالا مهيلع بجاولاو ، هلسرو
 اـم ىـلإ ةفاـضإ ــ كـلذ ىلع لديو ، مالسلا مهيلع ءايبنألا عيمج ىلإو حيسملا ىلإ هللا يحو نيمأ ليربج هللا

()) يــحلا هللا حور لــيئاربج((:نأ ربـــخأ لوــسرلا سلوــب هنومــسي نــم نأ ـــ مهرداــصم نــم هــيلإ ةراــشالا قبــس
177( .

 يـتأي يذـلا نـكلو ةـبوتلل ءاـمب مكدـمعأ اـنأ(( : ىتـم لـيجنإ يف ايركز نب ىيحي هللا يبن لوق يف نأ ـ ج

 ،)178()) راـنو سدـقلا حورلاـب مكدمعيـسوـههءاذـحلـمحأنأًالـهأتـسليذـلاينـمىوـقأ وـه ىدـعب نم
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 نأ ًالــهأ تـسل يذـلا ينــم ىوـقأ وـه نــم يتأـي نـكلو ءاـمب مكدــمعأ اـنأ(( : اـقول لــيجنإ يـف ًاـضيأ هـلوقو
 مـل دـيمعتلا نأ ىـلع لدـت صوـصنلا هذـهف ،)179()) راـنو سدـقلا حورلاـب مكدمعيـس وـه ، هئاذح رويس لحأ
 هـيلع تـقفتا يذـلا وـه اذـهو ، طـقف سدقلا حورب وه لب ـ ىراصنلا دقتعي امك ـ سدقملا ثولاثلا مساب نكي
 سدـقلا حورـب مهدمعيـس حيـسملا نأـب ليئارسإ ينب غلبو دهش ـ مالسلا هيلع ـ ىيحي نأ ، ةسدقملا مهصوصن
 مـساب ساـنلا اودـمعي نأ ــ مـهمعز ىـلع ــ هذـيمالت رـمأ حيـسملا نأ ىراـصنلا داـقتعا نالـطب ىـلع لدـي اذهو ،
 حورــــلاو نــــبالاو بألا مـــساب مهودــــمعو مـــمألا عـــيمج اوذـــملتو اوبهذاـــف(( : لاـــق نـــيح سدـــقملا ثولاـــثلا

 نـم ًادـحأ دـمع هـنأ لئاـسرلاو لـيجانألا يـف ــ مالـسلا هـيلع ــ حيـسملا نـع درـي مل هنأ ًاملع ،)180()) سدـقلا
 هـعابتأ رـمأل قـحلا داـقتعالا وـه اذه ناك ولو ، ةثالثلا ميناقألا نم دحاو يأب وأ ، سدقلا حورلا مساب هعابتأ
 ، قـحال تـقو يـف يتأيس هنأل ؛ دعب تأي مل ءيش لك مهملعي يذلا سدقلا حورلا نأ حرص دقل لب ، كلذب
 ، ءيـش لـك مـكملعي وـهف ، يمـساب بآلا هلـسريس يذلا سدقلا حورلا يزعملا امأو(( : مالسلا هيلع لاق ذإ

 مكدـشري وـهف قـحلا حور كاذ ءاـج ىتـم اـمأو(( : مالـسلا هـيلع لاـقو ،)181()) مـكل هـتلق اـم لـكب مكركذيو
 ىـتمو(( : ًاـضيأ هـلوقو ،)182()) هـب مـلكتي عمـسي اـم لـك لـب ، هـسفن نـم مـلكتي ال هـنأل ، قـحلا عيمج ىلإ
)183()) يـل دهشي وهف قثبني بآلا دنع نم يذلا قحلا حور بآلا نم مكيلإ انأ هلسرأس يذلا يزعملا ءاج

 مــهو سدــقملا ثولاــثلا مــساب نودــمعتي فــيكو ؟ دــعب تأــي مــل وــهو ًاــثلاث ًاــهلإ سدــقلا حورــلا نوــكي فــيكف ،
 نـم يتأـي نـم راـظتناب مـهل ةـجاح يأو ، ًارـظتنم لاز اـم هـنأ مأ ، حيـسملا ربـخأ اـمك ءاج له نيقي ىلع اوسيل
 دــحألا دــبع يدــتهملا لوــقي ـــ نودــقتعي اــمك ـــ بيلــصلا ىــلع حيــسملا توــمب مهبوــنذ ترــفغ دــق مــهو ، هدــعب
 ، ةيلـصألا ةـئيطخلا ةـنعل نـم نينمؤـملا ىدـف دق بيلصلا ىلع ىسيع توم نأب داقتعالا نإ(( : )184(دواد
 ىـلإ ةجاح نود مهكرت داقتعالا اذه ، دبألا ىلإ مهعم ىقبيس سدقملا نابرقلا يف هروضحو هتكربو هحور نأو
 مـعازملاو تاءاعدالا عيمج نإف اذهك ٍّزعم ىلإ ةجاحب اوناك اذإ مهنإف ىرخأ ةيحان نمو ، ٍّزعم ئجم وأ ءازع
 هللا نـيب طيـسو ةرـكف نإ ... ةـلطاب حبـصتو تـفاهتت ، بلصلا مالآ هلمحتو حيسملا ةيحضت لوح ةينارصنلا
 وأ انطيـسوو ، قوـلخملاو قلاـخلا نـيب طيـسو دجوي ال ذإ ، يزعملا ةركف نم ىتح ةلاحتسا رثكأ يه سانلاو
 يــــف لوخدــــلاو ًارــــس هللا ىــــلإ ةالــــصلاب حــــصني ناــــك حيــــسملا نإ ، طــــقف هللا ةــــينادحو وــــه قــــلطملا انعيفــــش

 يذـلا مهوـبأ(( عمتـسي طـقف فورـظلا هذه تحت هنأل ـ ةالصلا ءادأ دنع مهيلع باوبألا لافقإو مهتاروصقم
 فيكف ،عيفش وأ طيسوب مهدعي نأ عطتسي مل حيسملا نإف ـ هثوغو هتكرب مهحنميو مهتاولصل)) ءامسلا يف
. )185()) تاضقانتملا هذه نيب قيفوتلا عيطتسن

 نـب دـمحم وـه ، يـتآلا سدـقلا حورـلا يزعملاب حيسملا تاراشب نأ نيقي ىلع اننإف نيملسملا نحن امأ
 نـيثحابلا نـم مهريـغو ،)186(ىراـصنلا نـم نيدـتهملا ضـعب كـلذ رـكذ اـمك ، ملسو هيلع هللا ىلص هللا دبع

. )187(نيملسملا
 فــلاخي دارــم هــل ســيلو ، نيرخأــتملاو نيمدــقتملا ءاــيبنألا مالــك يــف ًاــفورعم ناــك سدــقلا حورــلا نإ ـــ ح

 نـبا ماـمإلا كـلذ دـكؤي، اـهنم صوـصن ةدعبداهشتسالادرويتلاةيهلإلابتكلاصوصن هيلع تلد ام رهاظ
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 يـتلا بـتكلا نـم عـضوم ريـغ يـف ةدوـجوم ةظفل يهف : سدقلا حور امأو(( : لوقي ذإ ـ هللا همحر ـ ةيميت
 دوادو ىــسومو ميهارــبإ يــف لــحت مهدــنع سدــقلا حور لــب ، مهقاــفتاب هللا ةاــيح اــهب دارــملا ســيلو ، مهدــنع
 : ىلاـعت هللا لاـق اـمك ، سدـقلا حورـب حيسملا ديأ هللا نأ دهش دق نآرقلاو ، نيحلاصلاو ءايبنألا نم مهريغو
 لاــقو ،)189( ةرــقبلا نــم نيعــضوم يــف ،)188()) سدــقلا حورــب هاندــيأو تاــنيبلا ميرــم نــبا ىــسيع اــنيتآو((

 لاــقو ،)190()) سدــقلا حورــب كتدــيأ ذإ كتدــلاو ىــلعو كــيلع يتــمعن رــكذا ميرــم نــب ىــسيع اــي(( : ىلاــعت
 ،)191()) هـيبن نـع حفاـنت تـمد اـم كـعم سدـقلا حور نإ(( : تـباث نـب ناسحل ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا
 دارـيو ، لـيربجك سدـقملا كـلملا اـهب دارـي دـق سدـقلا حورو ... )192()) سدقلا حورب هديأ مهللا(( : لاقو
 نإــف نــيمزالتم ناــنوكي دــقو ، هتطــساو ريــغب وأ كــلملا ةطــساوب هللا هــلزني يذــلا دــييأتلاو ىدــهلاو ، يــحولا اــهب
 يـقلي(( : ىلاـعت لاـق .. ىدـهلابو ةكئالملاب هلسر ديؤي هللاو ، كلملا هب لزني يحولاو ، يحولاب لزني كلملا

 يــف بــتك كــئلوأ(( : ىلاــعت لاــقو ،)193()) قالــتلا موــي رذــنيل ، هداــبع نــم ءاــشي نــم ىــلع هرــمأ نــم حورــلا
 نــيمدقتملا ءاــيبنألا مالــك يــف ًاــفورعم سدــقلا حور ناــك اذإو ... )194()) هــنم حورــب مهدــيأو ناــميإلا مهبوــلق
 ًاـيحو وأ ، رـصنلاو يحولاـب لزنـت ةـكئالم ناـك ءاوس هدابع يحلاصو هئايبنأ ىلع هللا هلزني رمأ اهنأ نيرخأتملاو
 لاـــق اـــمك ، هـــب ةـــمئاقلا هللا ةاـــيح اـــهنأ سدـــقلا حورـــب دارـــملا ســـيلو ، كـــلملا نودـــبو كـــلملا عـــم ًادـــييأتو

 هللااـب اوـنمؤي نأ ساـنلا اورـم هدارـمو ،)195()) سدـقلا حورو نـبالاو بألا مـساب سانلا اودمع(( : )حيسملا(
 هللااـب ناـميإلاب مـهل ًارـمأ كـلذ نوـكيف ، هـب ءاـج يذـلا يـحولا هـيلع لزـنأ يذـلا كـلملابو ، هلـسرأ يذـلا هيبنو
 مالـك ريـسفتف ، لوـقنملا حيحـصو لوـقعملا حيرـص هـيلع لدـي يذـلا قحلا وه اذهو ، هلسرو هبتكو هتكئالمو
 هريـسفت نـم ىـلوأ لـقعلاو نآرـقلا قفاويو مهدنع يتلا بتكلا ظافلأ رئاس قفاوي يذلا ريسفتلا اذهب موصعملا
 لــيوأتلا نــم وــه الو ، فــلكت هــيف ســيل رهاــظ ريــسفت اذــهو ، لوــقنملا حيحــصو لوــقعملا حيرــص فلاــخي اــمب
 ةــغللاب هــيلع هرهاــظ لدــي اــمب هــل ريــسفت وــه لــب ، هرهاــظ فلاــخي اــم ىــلإ هرهاــظ نــع مالــكلا فرــص وــه يذــلا
. )196()) ءايبنألا رئاس باطخو حيسملا باطخ يف ةفولأملا ةرابعلاو ةفورعملا

 ءامـسأ ىـلإ بـسني نأ نكمياـم سدـقلا حورـلا ىـلإ بـسنت تاراـبع نـم سلوب لئاسر يف ءاج ام نأ ـ خ
 : هلوق صخألابو ، هتدابعو هلامعأو هتافصو هللا
 هذـــه ،)197()) نـــيمآ ، مـــكعيمج عـــم سدـــقلا حورـــلا ةكرـــشو ، هللا ةـــبحمو ، حيـــسملا عوـــسي اـــنبر ةـــمعن((
 تـحتف يتلا يهو ، سدقلا حورلا ةيهولأو حيسملا ةيهولأب داقتعالا ىلع ىراصنلا تلمح يتلا يه تارابعلا
 : ةيتآلا ةلدألل ، دودرمو لطاب تارابعلا هذهب مهلالدتسا نإف كلذ عمو ، ثيلثتلاب لوقلا ىلإ بابلا

 نأ نكمياـم ىـلع لدـيام اـهيف سـيلو ، هـلإلا هاـنعم سدـقلا حورـلا ظفل نأ ىلع لديام اهيف سيل هنأ ـ1
 سدقملا مهثولاث يف ثلاثلا مونقألا ـ مهمعز ىلع ـ هنأو ، هتدابعو هلامعأو هتافصو هللا ءامسأ نم هيلإ بسني
 وـه اذـهو ، نينمؤـملا هداـبع نـم ءاـشي نـم اـهب هللا دـيؤي يتـلا تاـبثلاو ةوـقلا ىنـعم ىـلع لدت اهنأ قحلا لب ،
 يذـلا ىنـعملا اذه نع جرختال سدقلا حورلا ظفلف ، ديدجلا دهعلاو ميدقلا دهعلا صوصن هيلع تلد يذلا
 يـف سدـقلا حورـلا ةقيقح نع ثيدحلا دنع اهنايب قبس يتلا يناعملا نعالو ، ةقباسلا تارقفلا يف هنايب قبس
. لوألا ثحبملا
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 نوـكي هـنإف ، سدـقلا حورـلا ةيهولأو حيسملاةيهولأتارابعلاهذهبينعيسلوبنأـضرف ىلع ـ هنأ ـ2
 ىــلإ اــعد دــق نوــكيو ، لــطابلا معزــلا اذــه نالــطب ىــلع لدــت يتــلا ـــ مالــسلا هــيلع ـــ حيــسملا لاوــقأ فلاــخ دــق
 ذـيمالت نـم سـيل هـنأ ًاـملع ، حيـسملا ةعيرـش فالـخ عرـشو ، حيـسملا اـهيلإ اعد يتلا ةديقعلا فلاخت ةديقع
 دوــهيلا دــشأ نــم ناــك لــب ، هــتوعدب رــشبي هعمــس الو ، ًاــقالطإ حيــسملا دهاــشي مــلو ، هلــسر نــم الو حيــسملا
( مـهب ىذألا لازـنإو مهباقعل ىراصنلاب يتأيل قشمد ىلإ سدقلا نم رفاسي ناك دقف ، هعابتأو حيسملل ءادع

 ؛ هاوـعد قدـص يـف حيـسملا ذـيمالت كـش عـضوم لـظ ، ةينارصنلا لظ تحت ءاوضنالا همعز دعب مث ،)198
( حيـسملا ذـيمالت دـحأ اـبانرب عـم سلوـب فـلتخا دـقف ــ مالـسلا هـيلع ــ حيـسملا نـيد فلاـخيام هنم اوأر مهنأل

 اـمك ،)200( حيـسملا ةوعد اهب فلاخ يتلا هتوعد سلوب ىلع ركنأ نييراوحلا سيئر سرطب نأ امك ،)199
 ىـلإ ةـيناثلا هتلاـسر يـف كلذـب فرتـعا اـمك هـليجنإو هميلاعت تضفرو ، ايسآ يف ىراصنلا فئاوط هدض تماق
 ىـــلإ أـــجتلا دـــقف ، ةـــبيرغلا هـــميلاعتل هرـــصع يـــف قرـــشلا ىراـــصن لوـــبق نـــم ســـئي نـــيحو ،)201( سواـــثوميت
 ائيش هميلاعت مهنيب ثبي راصو ، ةيبروألا بوعشلا
 ةيوـسوملا ةعيرـشلا نـم فيلاكتلا عيمج مهنع عفرو ، تامرحملا ةفاك مهل حابأف ، مهنم نكمت ىتح ، ائيشف
 يـف هودـلقمو هوعباـت رثـكف ، اـبروأ يـف نيينثوـلا براـشم هـبهذم قـفاوف ــ مالـسلا هـيلع ــ حيـسملا اهب ءاج يتلا
 يتلا ةيمور لهأ ىلإ هتلاسر كلذ ىلع لد امك ، هعابتأو حيسملا ةديقع اهيف اوفلاخ يتلا ، هتامم دعبو هتايح
 . )202( ةاروتلا ةعيرش اهيف لطبأ

 ، ثـــيلثتلا ىـــلإ دـــيحوتلا نـــم ةينارـــصنلا اـــهب لـــقن يتـــلا روذـــبلا عـــضو يذـــلا وـــه سلوـــب نأ نـــيبتي اذـــهبو
 ، اهتيئادـــبل ةـــينثولا نـــمو ، اهبـــصعتل ةـــيدوهيلا نـــم ترـــفن دـــق تـــناك يتـــلا ريهاـــمجلا ثـــيلثتلا ةرـــكف تـــقفاوو
 اــهوفلأ يتــلا ةقباــسلا مهفراــعم نــع دــيعب ريــغ حبــصأ هــنأ ةــصاخبو ، اــهل أــجلم دــيدجلا نيدــلا يــف تدــجوف
 . )203( مهدادجأ نع اهوثروو

 ًاــميدق ىراــصنلا ءاــملع ضــعب هــب فرتــعا ، سلوــب هــثدحأ يذــلا قــحلا حيــسملا نيدــل فــيرحتلا اذــهو
 ىـلإ ةـيناثلا هتلاـسر ةـياهن يـف سلوـب هـضرتفا ثـيلثتلا اذـهو(( : مهئاـملع نم سنكراه ايجروج لوقي ، ًاثيدحو
 حورــلا ةكرــشو ، هللا ةــبحمو ، حيــسملا عوــسي اــنبر ةــمعن(( : هــلوقب هــتكرب ةــسينكلا يــطعي ثــيح ، سوــثنروك

 نورـــقل ةداـــبعلا تامدــخ ماـــتخ يــف ةــكربك تاــملكلا هذــه لمعتــستو ،)204()) نــيمآ ، مــكعيمج عــم سدــقلا
. )205()) ةديدـع

 ، ًاـحوتفم(( : ــ يبلـش دـمحأ روتكدـلا لوـقي اـمك ــ لـظ ، ةينارـصنلا ىـلع سلوب هحتف يذلا بابلا اذهو
 ءارآ نــيب ًاــبيرقت جازتــما مــتو ، اــهيف يأرــلا يوذو ةــسينكلا ءاــبآ نــم اوريــصي نأ سلوــب عاــبتأ ضــعب عاطتــساو
 نإ(( : )هـــيتوج نوـــيل ( لوـــق يبلـــش روتكدـــلا رـــكذ مـــث ،)) ةدـــيدجلا ةيحيـــسملا نـــيبو ةيردنكـــسإلا ةـــسردم
 نــيعملا نــم ســبتقم يحيــسملا توهاللاــف ، ةــينانويلا ةيفــسلفلا راــكفألاو ءارآلا نــم ًاريــثك تبرــشت ةيحيــسملا
. )206())...)) ةريثك تاهباشم امهنيب دجن اذلو ، ةثيدحلا ةينوطالفإلا هيف تبص يذلا

 ثـيلثتلاب لاـق ءاوـسو،لـقي مـلوأ سدـقلاحورـلاةـيهولأوحيـسملاةـيهولأبلاـقءاوـسسلوب نإف اذكهو
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 يــتلا هــتاملك تحبــصأو، ثــيلثتلاب لوــقلاىــلعهدــعبنــمىراــصنلاتــلمحكــلتهــلاوقأنإــف ، لــقي مــلوأ
 لاـجر نـم نوـسرادلاو حارـشلا اـهلوانتف ، مارتـحاو ةـمرح نـم لـيجنإللام هـل ، ًاـسدقم ًاباتك هلئاسر يف اهب ءاج
 تـناكف ، نـكمم ريـغ وأ نـكمم هـجو لـك ىلع اهوجرخو ، رظنلاو ثحبلا تاقاط نم نوكلميام لكب نيدلا
 بابـسألا ربـكأ نـم ًاببـس تـناكف ، هلغـشت لازـتالو ينارـصنلا لـقعلا تلغش يتلا ةيتوهاللا ةفسلفلا كلت اهنم
 . )207( كرشلا ىلإ ديحوتلا نم ـ مالسلا هيلع ـ حيسملا ةنايد لقن يف

 داـقتعا نالـطبو ، سدـقلا حورـلا ةـقيقح نأـشب ةـسدقملا مـهبتك صوـصن رهاـظ هـيلع لدـت ام حيرص عمو
 هللا كالــم ريــغ هــنأ نودــقتعي مهنإــف ، سدــقملا مهثولاــث يــف ثــلاثلا يــهلإلا موــنقألا هــنأو ، هــتيهولأ ىراــصنلا
 هـعابتأ نـم نينمؤـملا ىـلعو حيـسملا ىـلع سدقلا حورلا لولح ةيصوصخ نودقتعي امك ـ مالسلا هيلع ـ ليربج
. هللا ءاش نإ مداقلا ثحبملا يف هيلع درلاو كلذ نايبو ، مهمهلي هنأو

ىراصنلا دنع حیسملاو سدقلا حورلا عبارلا ثحبملا
 درو هــنأو ، دــيدجلا دــهعلا يــفو ميدــقلا دــهعلا يــفو ةنــسلاو باــتكلا يــف حورــلا ةــقيقح قبــس اــميف اــنملع

 وأ ، يـهلإلا يـحولا اـهنم دارـملا نوـكت دـق اهنأو ، ةفاضإ نودبو ، سدقلا ىلإو ، هللا ىلإ ةفاضم اهيف اهركذ
 وأ ـــ مالــسلا هــيلع ـــ لــيربج وأ ، نينمؤــملا هداــبع نــم ءاــشي نــم اــهب هللا دــيؤي يتــلا ةرــصنلاو تاــبثلاو ةوــقلا
 اـهنم دهاوـش رـكذ مدـقت يتـلا ، نآرـقلاو لـيجنإلاو ةاروـتلا يـف اـهدورو ةبسانم بسح ـ مالسلا هيلع ـ حيسملا
. كلذ ىلع ةلالدلل

 رـيغ سدقلا حورلا نأ ىراصنلا داقتعا ىلع درلا يف ـ هللا ءاش نإ ـ ثيدحلا نوكيس ثحبملا اذه يفو
 نــم نينمؤــملا ىــلعو حيــسملا ىــلع سدــقلا حورــلا لوــلح ةيــصوصخ مهداــقتعا ىــلعو ـــ مالــسلا هــيلع ـــ لــيربج
 : يتأي اميف كلذ نايبو ، مهمهلي هنأو هعابتأ

: سدقلا حورلاو ليربج : لوألا بلطملا
 اـمهنيب قرـفلا ىـلع نولدتـسيو ، سدـقلا حورـلا ريـغ ــ مالسلا هيلع ـ ليربج هللا كالم نأ ىراصنلا دقتعي

 ، مـهيلإ هللا هلـسري نـمل ةراـشبلاب يتأـي هـنأ لـيربج هللا كالم ركذت يتلا ، سدقملا مهباتك نم صوصنلا ضعبب
. امهنيب قرفلا ىلع مهليلد وه اذهو ، سدقلا حورلا مهيلع لحي ةراشبلا هذه دعب مهنأو

 رـسفيل لـسرأ ، ةـعيفر ةـبتر يذ كالـم(( : وـه مهفيرـعت يـف لـيربج نإـف امهنيب قرفلا اذه ىلع ًادانتساو
 لـسرأ دـقو ، ًاعوبـسأ نيعبـسلا ةوـبن هـل نـلعيلو ، ًاـمهف هـيطعيل يبـنلا سفنل ةرايز يف ةرم ثعبو ، لاينادل ايؤر
 ءارذعلا رشبيل ةرصانلا ىلإ ًاضيأ لسرأو ، نادمعملا انحوي ةدالو نأش يف ايركزل ةراشبلا لمحيل ميلشروأ ىلإ

. )208()) هللا مامأ فقاو هنأب هسفن ليئاربج فصو دقو ، حيسملل ًامأ نوكتس اهنأب ميرم
 مهيلع سدقلا حور لولح مث ، مهيلإ هللا هلسرأ نمل ليربج هللا كالم ةراشب تركذ يتلا صوصنلا نمو

 : هل هلوقو انحوي داليمب ايركزل ليربج ةراشب ،
 : اــهل هــلوقو حيــسملا دالــيمب ميرــمل لــيربج ةراــشبو ،)209()) سدــقلا حورــلا نــم ئــلتمي هــمأ نــطب نــمو((
 : اــهيلع تملــسو اــيركز ةــجوز تاباــصيلإ ةراــيزب ميرــم تــماق اــمنيحو ،)210()) كــيلع لــحي سدــقلا حورــلا((
()) سدـقلا حورـلا نمتاباــصيلإ تألتماو،اهنطبيفنيــنجلاضكتراميرممالستاباصيلإ تعمس املف((
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. )212()) سدقلا حورلا نم هوبأ ايركز ألتماو(( : ايركز كلذكو ،)211
 اودــقتعا نمزــلا نــم نــيح دــعب مــث ، سدــقلا حورــلاو لــيربج نــيب قرــفلا ىــلع مــهتلدأ نــم صوــصنلا هذــهف

 بآلا عـم دـجمملاو هل دوجسملا ، بآلا نم قثبنملا ييحملا برلا(( : هنإ مهناميإ نوناق يف اولاقو هتيهولأ
 حيحـــصو لوـــقعملا حيرـــصل فلاـــخم صوـــصنلا كـــلتب مهلالدتـــساو ،)213()) ءاـــيبنألا يـــف قطاـــنلا ، نـــبالاو
 : كلذ نايبو ، لوقنملا

 دــلتل اــهل لــيربج ةراــشبب ميرــم ءارذــعلا هــنم تــلبح يذــلا هــلإلا وــه مهتدــيقع يــف سدــقلا حورــلا نأ ـــ1
. )نبالا( يناثلا مونقألا دلتل ميرم نطب يف لح ثلاثلا مونقألاف ، )نبالا( حيسملا

 دـــحأ وـــهوــــ مالـــسلا هـــيلع ــــ لـــيربج سدــــقلا حورـــلا نوـــكي فيــــك ذإ ؛ نالـــطبلا رهاـــظ داـــقتعالا اذـــهو
 سدـقلا حورلا هلإلا لولحب ، قولخملا ناسنإلا ميرـم رشبي ـ هتقيقح انفرع امك ـ هللا نم نيقولخملا ةكئالملا
 ءارتفا اذهو ، رمألاو قلخلا هل يذلا ىلاعتو هناحبس هلإلا ماقم عم ىفانتي اذـهف ، حيسملا هلإلا دلتل ، اهيلع
 . مهلوق نع هللا ىلاـعت ، هللا ىلع

 هـلإلا نـم ، حيـسملا وـهو يناـثلا موـنقألا ىـلعألا هـلإلا دـسجتي فـيك ــ مهلوق ةحص ضرف ىلع ـ مث ـ2
 ءارتــفالا نــم ًاــضيأ اذـــهو ، ميرــم قوــلخملا ناـــسنإلا نـــطب يــف ، سدــقلا حورــلا وــهو ثــلاثلا موــنقألا ىــندألا
 رـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيغب هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتكئالمو هلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسر ىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلعو هللا ىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلع لوــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقلاو
. ملع

 ، يـهلإلا يـحولا ةباتكل نيراتخم سانأ يف لح يذلا وه ـ مهمعز ىلع ـ هلإلا سدقلا حورلا نأ امك ـ3
 ًاـضيأ اذهو ؟ نيراتخم سانأ ىلإ مث نمو ، سدقلا حورلا هللا ىلإ ، بألا هللا نم يهلإلا يحولا نوكي فيكف
. ءارتفالاو ضقانتلا نم

()) سدقلا حورلا نم هوبأ ايركز ألتماو(( : سدقلا حورلا نم ألتما ىيحي ابأ نأ ليجنإلا يف نأ امك ـ4
 مالــس تاباــصيلإ تعمــس اــملف(( : اــهيلع تملــسوحيــسملا مأ ميرــم اــهتراز نــيح ىيــحي مأ كلذــكو ،)214

 حورـلا نأ اذـه ينـعي لـهف ،)215()) سدـقلا حورـلا نم تاباصيلإ تألتماو ، اهنطب يف نينجلا ضكترا ميرم
 . مهلوق نع هللا ىلعت ؟ ءالؤه يف ًاضيأ لح ـ مهتديقع بسح ـ هلإلا وهو ، سدقلا

 دوـجو ةدـئاف يـه اـمف ، لاـمعألاو لاـعفألا هذـه لـك هل ، مهتديقع يف هلإلا سدقلا حورلا ناك اذإو ـ5
 يــف اوــهجوتي نأ ذــئنيح ىراــصنلا ىــلع بــجاولا نــم ســيلأ ؟ مهتاــيح يــف هرــثأ وــه اــمو ، حيــسملا وــه ناــث هــلإ

 نـيمي نـع سـلجو تاومـسلا ىـلإ دعـص(( : مـهمعز ىـلع يذـلا حيـسملا نـم ًالدب سدقلا حورلا ىلإ مهئاعد
 هـكلمل سـيل يذـلا تاوـمألاو ءاـيحألا نيدـيل هدـجم يـف يتأي(( : ًاضيأ مهمعز ىلع يذلاو ،)216()) بألا
 ـ مالــسلا هــيلع ـــ حيــسملاف ، لوــقنملا حيحــصو ، لوــقعملا حيرــص فلاــخي اذــه مــهمعزو ،)217()) ءاــضقنا
 هـــيلع لاـــق ، دـــبألا ىـــلإ دـــجملاو ةوــــقلاو كـــلملا هـــل يذـــلا هدـــحو هللا ىـــلإ مهتالـــص يـــف اوـــهجوتي نأ مهرـــمأ
 نـــكتل ، كـــتوكلم تأـــيل ، كمـــسا سدـــقتيل ، تاومـــسلا يـــف يذـــلا اـــنابأ : اذـــكه مـــتنأ اولـــصف(( : مالـــسلا
 نـحن رـفغن اـمك اـنبونذ اـنل رـفغاو ،موـيلا اـنطعا اـنافك اـنزبخ ، ضرألا ىـلع كلذـك ءامـسلا يـف امك ، كتئيشم
 دــبألا ىــلإ دــجملاو ةوــقلاو كــلملا كــل نأل،ريرــشلانــماــنجننــكل،ةــبرجتيــفانلخدــت الو ،اــنيلإ نيبنذــملل
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. )218()) نيمآ
 اورـفغت مل نإو ،يوامسلا مكوبأ ًاضيأ مكل رفغي مهتالز سانلل مترفغ نإ هنإف(( : حيسملا مهل لاق مث

 ، ةاطخلل عمسي ال هللا نأ ملـعنو(( : ليجنإلا يفو ،)219()) مكتالز ًاضيأ مكوبأ مكل رفغي ال مهتالز سانلل

 سـيل(( : مالـسلا هـيلع حيـسملا لاـقو ،)220()) عمـسي اذـهلف هتئيـشم لــعفيو هللا يـقتي دــحأ ناك نإ نكلو
()) تاومـسلا يـف يذلا يبأ ةدارإ لعفي يذلا لب ، تاومسلا تاوكلم لخدي بر اي براي يل لوقي نم لك

221( .
 ةالـصلا يـف هللا ىـلإ هجوتلاب هذيمالت رمأي ناك ـ مالسلا هيلع ـ حيسملا نأ ديفت ، اهريغو صوصنلا هذه

 ام تاومسلا توكلم لخدي دحأ الو ، هتئيشم لعفيو هقتي ملام دحأل بيجتسي ال هللا نأل ؛ ةرفغملا بلطو
. هدحو هللا ةدارإ لعفي مل

 ىـلوأ حيـسملا ناكل ، ةيهلإلا تافصلا هذه نم ءيش مهل ، سدقلا حورلا وأ ، هسفن حيسملا ناك ولو
 نود هللا مههجوـت نوـكي نأ هـب نينمؤـملا لـكو ةذـيمالت رمأي هسفن حيسملا نأو فيكف ، سدقلا حورلا نم اهب
 لاـقو ،)222()) دـبعت هدـحو هاـيإو دجـست كـهلإ برـلل بوـتكم هـنأل(( : مالـسلا هـيلع حيسملا لاق ، هاوس
 ، هتلـسرأ يذـلا حيـسملا عوـسيو ، كدـحو يـقيقحلا هلإلا تنأ كوفرعي نأ ةيدبألا ةايحلا يه هذهو(( : ًاضيأ

. )223()) هتلمكأ دق لمعأل ينتيطعأ يذلا لمعلا ، ضرألا ىلع كتدجم انأ
 ـ مالـسلا هـيلع ــ لـيربج هللا كالـم وه سدقلا حورلا كلذكو ، هلوسرو هللا دبع ـ مالسلا هيلع ـ حيسملاف

 كـلذ اـنل نيبت امك ، نيحلاصلا هللا ءايلوأ نم مهريغلو مهل دييأتلاو رصنلابو ، ءايبنألل يحولاب هللا لوسر وهف
. سدقلا حورلا ةقيقح نع ثيدحلا دنع

 بـسح ــ بآلا نـم قـثبنملا ييحملا برلا سدقلا حورلا نإ : مهناميإ نوناق يف مهلوق يف نأ امك ـ6
 هـيف اذـه مهلوـق ــ تناتـستوربلاو كـيلوثاكلا ةدـيقع بـسح ــ نـبالاو بألا نـم قثبنملا وأ ـ سكذوثرالا ةديقع
 هناحبــس هللا وــهو ةاــيحلا دــجوم نــم قــثبنم وــهو ًاــييحم ًاــبر سدــقلا حورــلا نوــكي فــيكف ، بارطــضاو ضقاــنت
 ًارخأـتم نـبالا نأ موـلعمو ، بآلا نـم دوـلوم ــ مـهمعز بـسح ــ نـبالاو ، نـبالاو بآلا نـم ًاـقثبنم وأ ، ىلاعتو
 اذه ـ نيلتحرم ىلع ءاج قاثبنالا اذه لهف ، ًارخأتم ءاج نبالا نم قاثبنالا نأ ينعي اذهو ، بآلا دوجو نع
. سدقملا مهناميإ نوناق يف ءاج امم لضفأب كلذ ىلع اوبيجي نل مهنأ عقاولا ـ مهدقتعم ةحص ضرف ىلع

 دوـلوم مهدـنع حيـسملا وـه نـبالاو ، نـبالاو بآلا نـم وأ ، بآلا نـم قـثبنملا سدـقلا حورلا نإ مث ـ7
 بآلا نـم دوـلوم حيـسملا نإ اوـلوقي نـل مـهو ، ؟ ناـفلتخي مأ دـحاو ءيـش ةدالوـلاو قاثبنالا لهف ، بآلا نم
 بــــسح ـــــ حيــــسملا نأل ، ةــــيحور ةدالوــــلا نإ نولوقيــــس لــــب ، كــــلذ نودــــقتعي الو ، هللا نــــم ةيلــــسانت ةدالو
 ًاـبأ تاذـلا تراـصو ، تاذـلل ًانبا ةملكلا تراصف ـ هللا وهو ـ تاذلا نم تجرخ يتلا ةملكلا وه ـ مهداقتعأ
 هللا يناـثلا ىعدــيو ، بألا هللا لوألا ىعدــي ، هتاذــب ًاـمئاق ًاـمونقأ ةـملكلاو تاذلا نـم ًالك تراصو ، ةملكلل
. )224(نبالا

 ًاـهلإو ، هـتاذب ًاـمئاق ًاـمونقأ ربـتعيو ، سدقملا ثولاثلا يف ةايحلا رصنع لثمي ـ مهدنع ـ سدقلا حورلاو
 ، بآلا هللا وــه تاذــلاف ، ةاــيحلاو قــطنلاوتاذــلا:يــهميناــقأةــثالثسدــقملاثولاــثلاو ، هــسفنب ًالقتــسم
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 وأ قــطنلا دــلاو تاذــلانأ نودــقتعيو ، سدــقلاحورــلاهللايــهةاــيحلاو،نــبالاهللاوــهةــملكلا وأ قــطنلاو
 نـيب فالــخ ىـلع ةمــلكلاو تاذـلا نـم وأ تاذــلا نـم ةـقثبنم ةاـيحلاو ، تاذلا نم ةدولوم ةملكلاو ، ةملكلا
. )225(سئاـنكلا

 ـ نـبالا : اـمهالكف ، ةـيحور تـناك اذإ ، ةدالوـلا ىنـعمو ، قاـثبنالا ىنـعم نـيب قرـف دـجوي ال هـنأ حضتيو
 حورـلاو نـبالا نوـكي نأ مزـليف ، هللا نـم قـثبنم ــ ةاـيحلا وـهو ــ سدـقلا حورـلاو ، هللا نـم دوـلوم ــ ةـملكلا وهو
. كلذ نع سدقتو هللا ىلاعت ، امهوبأ هللا نأو ، نيوخأ سدقلا

 نأ عـنتمي ، دـجممو هـل دوجـسم وـه يذـلا بآلا نـم قـثبنملا : مهلوـقف(( : هللا هـمحر ةيميت نبا لوقي
 هــسفنب مئاــقلا ناــك وــل ذإ ، تافــصلا رئاــسك هــنم ةــقثبنم تــسيل اــهنإف ، هــب ةــمئاقلا برــلا ةاــيح يــف اذــه لاــقي
 نإــف ةاــيحلا يــف هــنم رــهظأ مالــكلا يــف قاــثبنالا لــب ، هــنم ةــقثبنم هتافــص رئاــسو ، هــتردقو هــملع ناــكل ًاــقثبنم
 ناـكل قـثبنم وـه اـم تافـصلا يـف ناـك وـلف ، يـحلا نـم جرـخت الـف ةاـيحلا اـمأو ، مـلكتملا نم جرخي مالكلا
 ةاـيحلا نـم نوـكت نأـب ىـلوأ ةـمكحلاو قـطنلا وأ مالـكلاو مـلعلا يـه : نوـلوقيو ، نـبالا اهنومـسي يتـلا ةفصلا
 ةـمئاقلا ةفـصلاو ، دـجممو هـل ًادوجـسم بآلا عـم هـنإ : ًاـضيأ اولاـق دقو ، مالكلا نم كلذ نع دعبأ يه يتلا
 ، ءاـيبنألا يف قطنت ال هب ةمئاقلا برلا ةفصو ءايبنألا يف قطان وه : اولاقو ، اهل ًادوجسم هعم تسيل برلاب
 ، لـيربجك ةـكئالملا نـم كـلم ةفـص وأ ، ءاـيبنألا بوـلق يـف هللا هـلعجي يذـلا سدـقلا حور ةفـص هـلك اذه لب
 قاـثبناب هوهبـش اذإو . اذـه نـم غـلبأ ةئزجتو ضيعبت يأف ، جورخلا قاثبنالاو ، بألا نم ًاقثبنم اذه ناك اذإف
 ســيلو ، ضرألاو ءاوهلاــب مئاــق ضرــع عاعــشلا نأ : اــهنم ، هوــجو نــم ًالطاــب اذــه ناــك سمــشلا نــم عاعــشلا
 ءاوهلاـب مئاـقلا عاعـشلا كـلذ نأ : اـهنمو . رـهوج وـهو ، هـل دوجـسم يح مهدنع اذهو ، هسفنب ًامئاق ًارهوج
 حور هـب اوـصخ قاـثبنالا نأ : اـهنمو . هب ةمئاق ةفص برلا ةايحو اهب ًامئاق الو ، سمشلل ةفص سيل ضرألاو
 اـملكو ، ةاـيحلاب هـنم هبـشأ مالـكلا ناـكل ًاـقح ناـك وـل قاـثبنالاو ، ةقثبنم اهنإ ةملكلا يف اولوقي ملو ، سدقلا
 ، داــبعلا ىــلع ىــفخي ال اــم داــسفلاو ضقاــنتلا نــم هــيف دــجو اــهريغو ةــنامألا يــف مــهمالك ءالــقعلا لــهجأ ربدــت
 هـيف دـجوو ، اذـهو اذـه ربدـت نـم ىـلع ىفخي ال ام هللا بتك رئاسو ، ليجنإلاو ةاروتلا ةضقانم نم هيف دجوو
 فــلاخم ، هــسفن يــف ضقاــنتم مهلوــقف ، لوــهج وأ دــناعم ىــلع الإ ىــفخي ال اــم لوــقعملا حيرــص ةــضقانم نــم

()) نـيعمجأ همالـسو مـهيلع هللا تاولـص نيلـسرملاو ءاـيبنألا عـيمج نع لوقنملا حيحصو ، لوقعملا حيرصل
226( .
: سدقلا حورلاو حيسملا : يناثلا بلطملا
 هـيلعو ، سدـقلا حورـلا وـه لـيربجو ، ليربج وه سدقلا حورلا نأ ، ةحيرصلا ةلدألاب ـ انملع امك ـ تبث

 ، لـطاب مهاوـس نود هـعابتأ نـم نـيمهلملا ىلع هلولحو حيسملا ىلع سدقلا حورلا لولح ىراصنلا معز نإف
: كلذ نايبو

 وـهو ، يـهلإلا يحولاـب لزنـي يذـلا هللا كالـم وـه سدـقلا حورـلا نأ ، ةحيرـصلا ةـلدألاب تـبث دـق هنأ ـ1
 نوـملعي دوـهيلا مـهو ةاروـتلا لـهأو نيحلاـصلا هـئايلوأو هداـبع نم ءاشي نمو ، هلسرو هءايبنأ هب هللا ديؤي يذلا
 وــهو ًاودــع مــهل لوــحتف ، هــسدق حور اوــنزحأو اودرــمت مــهنكلو(( : مالــسلا هــيلع لــيربج وــه سدــقلا حور نأ
 ناـك نإـف ، ءامـسلا نـم يحولاـب يتأـي يذـلا حورـلا نـع ءاـيبنألا لاؤـس ىـلع اوصرح كلذل ،)227()) مهبراح
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 مهلاؤـس نـعو هـل مهتوادـع ناـيب يـف ثيدـحلاقبـسدـقو،هـتوعداوعمـسيمـلويبـنلانع اوضرعأ ليربج
 ، لـيربج هـنأ ملـسو هـيلع هللا ىلص يبنلا مهربخأ املف ، يحولاب هيتأي يذلا نع ، ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا
 ةــمحرلاو رطقلاــب لزنــي يذــلا لــيئاكيم : تــلق وــل ، انودــع كاذ ، لاــتقلابو برحلاــب لزنــي يذــلا كاذ : اولاــق

 ودــع هللا نإـف(( : هـلوق ىلإ)) كبلق ىلع هلزن هنإف ليربجل ًاودع ناك نم لق(( : ىلاعت هللا لزـنأف ، كانعبات
. )228()) نيرفاكلل

 : ميرم نأ ليجنإلا يف ءاج يذلا هللا حور وه مالسلا هيلع ليربج نأ ـ2
 هـنأ حيـسملا مالـسلا هـيلع ىيـحي اـهب فرـع يتـلا ةـمالعلا وـهو ،)229()) سدـقلا حورـلا نـم ىلبح تدجو((
 هــيلع حيــسملا هــب دــيأ هــنأ هــنع هللا ربــخأ يذــلا وــهو ،)230()) هــيلع َارقتــسمو ًالزاــن سدــقلا حورــلا(( : ىرــي

 ذإ(( :ىلاـعت هـلوقو ،)231()) سدـقلا حورـب هاندـيأو تاـنيبلا ميرم نبا ىسيع انيتآو(( : ىلاعت لاق ، مالسلا
 يذـلا وـهو ،)232())سدـقلا حورـب كتدـيأ ذإ كتدـلاو ىـلعو كـيلع يتـمعن ركذا ميرم نبا ىسيع اي هللا لاق
 اـهنباو اهانلــعجو اـنحور نـم اهيف انخفنف اهجرف تنصحأ يتلاو(( : ىلاعت لاق ، ميرم يف حورلا خفن هللا رمأب

. )233()) نيملاعلل ةيآ
 نـم سدقلا حور هلزن لق(( :ىلاـعت لاق ، ملـسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلع يحولاب لزن يذلا ًاضيأ وهو

 يـبرع ناـسلب نيرذـنملا نـم نوـكتل كـبلق ىـلع نـيمألا حورـلا هب لزن(( : ىلاعت هلوقو ،)234()) قحلاب كبر

. كلذ نايب مدقت امك ، مالسلا هيلع ليربج اهب هللا لكوأ يتلا لامعألا نم كلذ ريغو ،)235()) نيبم
ةاروـتلا يـف كـلذ رـكذ درو ــ ةفاـضإ نودــب ـ حورلا ىمسيو ، هللا حور ًاضيأ ىمسي سدقلا حورلا نأ ـ3

: نآرقلاو ليجنإلاو
 ،)236()) برـحلل جرـخو ليئارـسإل ىـضقو برـلا حور هـيلع ناـكف(( : ةوـقلا بـهي هـنأ ةاروتلا يفف.1

 : ًاــضيأ ءاــجو ،)237()) ءيــش هدــي يــف ســيلو يدــجلا قــشك هقــشف برــلا حور هــيلع لــحف(( : ًاــضيأ ءاــجو
 بــهي هــنأو ،)238()) مهبلــس ذــخأو ًالــجر نــيثالث مــهنم لــتقو نولقــشأ ىــلإ لزنــف برــلا حور هــيلع لــحو((
 هــنأو ،)239()) ةعنــص لــكو ةــفرعملاو مــهفلاو ةــمكحلاب هللا حور نــم هــتألمو(( : ةــفرعملاو مــهفلاو ةــمكحلا

 لــعجأو ... مكلـــخاد يــف ًاديدـــج ًاــحور لــعجأو ًادــيدج ًاــبلق مــكيطعأو(( : ًادــيدج ًاــحورو ًادــيدج ًاــبلق بـــهي
 نـم كـلذريغو ،)240())اهب نولمعتو يماكحأ نوظفحتو يضئارف يف نوكلست مكلعجأو مكلخاد يف يحور
 . )241(صوصنلا

 اـمأو(( : هـيف ءاج ذإ ، هتازجعمو هتوـعد يف حيسملل ديؤم سدقلا حورلا نأ ليجنإلا يف ءاج امك .2
 : هــيف ءاــجو ،)242()) ةــيربلا يــف حورلاــب داــتقي ناــكو ، سدــقلا حورــلا نــم ًاــئلتمم ندرألا نــم عــجرف عوــسي
 هيلع حيسملا لوقيو ،)243()) مهعماجم يف ملعي ناكو ...ليلجلا ىلإ حورلا ةوقب عوسي عجرو((

 ،)244()) بوـلقلا يرـسكنملا يفشأل ينلسرأ،نيكاسملارشبألينحسمهنألَّيلعبرلا حور(( : مالسلا
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 نـم يذـلا عوـسي(( : لـسرلا لاـمعأ رفـس يفف ، تازجعملا ءارجإ يف حيسملا ديأ يذلا وه حورلا نأو
 سـيلبإ مهيلع طلستملا عيمج يفشيو ًاريخ عنصي لاج يذلا ةوقلاو سدقلا حورلاب هللا هحسم فيك ةرصانلا

 هــيلع ـــ حيــسملا اــهب هللا دــَّيأ يتــلا ةوــقلا يــه صوــصنلا هذــه يــف سدــقلا حورلاــف ،)245()) هــعم ناــك هللا نأل
 سدـقلا حورـلا ىمـست يتلا ةيولعلا ةوقلا هذهو ، ضارمألا ءافشو تازجعملا عنص اهب عاطتسا يتلاو ـ مالسلا
 نـم ةيـسدق ةـيحور ةوـق يـه اـمنإو ــ ىراـصنلا دـقتعي اـمك ـ هتاذب ًامئاق ًاهلإ تسيلو ، ةروظنم ةيدام ةوق تسيل
 لد يذــلا ىنــعملا وــه اذــهو ، نيحلاــصلا هــئايلوأو هلــسرو هــئايبنأ نــم هقبــس نــم اــهب دــيأ اــمك ، ىلاــعت هللا ندــل
()) هللا توـكلم مكيلع لبقأ دقف نيطايشلا جرخأ هللا حورب انأ تنك نإ(( : مالسلا هيلع حيسملا لوق هيلع

 روـصتي الو ،هللا نم ةوقب يأ ، هللا حورب نيطايشلا جرخيو ضارمألا يفشي ـ مالسلا هيلع ـ حيسملاف ،)246
. هللا نم ءزج اهنأ وأ ، هتاذ هللا يه انه حيسملا اهدصقي يتلا هللا حور نأ دحأ

 : لاـقف دييأتلاو ةوقلا بهي هللا حور نأ هذيمالت ربخأ ـ مالسلا هيلع ـ حيسملا نأ ليجنإلا يف ءاج امك
 مـلاعلا عيطتـسي ال يذـلا قـحلا حور ، دـبألا ىـلإ مـكعم ثـكميل رخآ ًايزعم مكيطعيف بآلا نم بلطأ انأو((
 هلــسريس يذــلا سدــقلا حورــلا يزــعملا اــمأو(( : مــلعلا بــهي هــنأو ،)247()) هــفرعي الو هارــي ال هــنأل هــلبقي نأ
 نأل(( : قـحلل مـهلي يذـلا هـنأو ،)248()) مـكل هـتلق اـم لكب مكركذيو ءيش لك مكملعي وهف يمساب بآلا

 : هـب رـفكلا مدـعو هـب ناـميإلا بـجي هـنأو ،)249()) مكيف ملكتي يذلا مكيبأ حور لب نيملكتملا متنأ متسل
 لاق نمو ، سانلل رفغي نلف حورلا ىلع فيدجتلا امأو ، سانلل رفغي فيدجتو ةيطخ لك مكل لوقأ كلذل((
 يـف الو ملاـعلا اذـه يـف ال هـل رـفغي نـلف سدـقلا حورـلا ىـلع لاـق نـم اـمأو ، هـل رـفغي ناـسنإلا نبا ىلع ةملك
. )250()) يتآلا

 ـ مالـسلا هـيلع ـ حيسملاب ًاصاخ سيل سدقلا حورلا لولح نأ ديفت ليجنإلاو ةاروتلا نم صوصنلا هذهف
 نـم ءاـشي نـم هـب هللا دـيؤي يذـلا وـه حورـلا اـمنإو ،)251(مـهيلع لـحيو مـهمهلي هـنأ ىراـصنلا معزي نمب الو
 وــهو ، هللا ةــكئالم نــم كالــم وــه اــمنإو ، ىراــصنلا دــقتعي اــمك ًاــهلإ ســيل حورــلا نأ ىــلع لــيلد اذــهو ، هداــبع
. مالسلا هيلع ليربج

 سدـقلا حورـلا ةـقيقح نـع ةقباـسلا ةـيهلإلا بتكلا يف ءاج ام قدصي ام ميركلا نآرقلا يف ءاج امك .3
 تـبث اـمك ،)252(ةقباـس عـضاوم يف تايآلا هذهب داهشتسالا قبس امك ـ هيلإ ةلوكوملا لامعألاو ، هتافصو ،

 تـمد اـم كعم سدقلا حور نإ(( : تباث نب ناسحل لاق ،ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ ، ةيوبنلا ةنسلا يف
 ـ هللا هـمحر ــ ةـيميت نـبا دهـشتسيو ،)254()) سدـقلا حورـب هدـيأ مـهللا(( : هـلوقو ،)253()) هـيبن نـع حفانت
 ناـسح اذـهف(( : لوـقيف ، هاوـس نود هل سدقلا حورلا دييأتب حيسملا ةيصوصخ مدع ىلع ثيدحلا اذه يف
 هللا هدـيأ لوـسرلا نوبذـكي نيذـلا نيكرـشملا اـجهو ، هلوـسرو هللا نـع حفاـن اـمل نينمؤـملا نـم دـحاو تـباث نب
 نــكي مــل ملــسو هــيلع هللا ىلــص ًادــمحم نأ نوــملعي ضرألا لــهأو ، مالــسلا هــيلع لــيربج وــهو سدــقلا حورــب
 يــضتقي ال سدــقلا حورــب هدــيأ هللا نأــب هراــبخإ نأ مــلعف ، تــباث نــب ناــسح توــسانب ًادــحتم توــهاللا لــعجي
 نورقي باتكلا لهأو ،حيسملا صئاصخنمسيلسدقلاحوربدييأتلانأملعف،توسانلاب توهاللا داحتا
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 تناك نييراوحلا نإ :نولوقي لب ، هريغودوادك،سدقلاحوربًاديؤمناكءايبنألانمهريغ نأو ، كلذب
 ، حيـسملا ريـغ يـف نوـكي سدقلا حور نأ ىراصنلاو دوهيلاو نيملسملا قافتاب تبث دقو ، سدقلا حور مهيف
. )255()) ءايبنألا ريغ يف لب

 : مالسلا هيلع دواد لوق ركذ نأ دعب ـ هللا همحر ـ ةيميت نبا نيب امك
 اذـه(( : لاقف مالسلا هيلع حيسملاب سدقلا حورلا ةيصوصخ مدع ،)256()) ينم هعزنت ال كسدق حورو((
 صـتخت ال سدـقلا حور نأ كلذـب مـلعف ، سـنجلا اذه نم حيسملا يف تناك يتلا سدقلا حور نأ ىلع ليلد
 يـف تـلح سدـقلا حور نأ عـضوم ريـغ يـف مهيديأب يتلا بتكلا يف ام نإف ، كلذ نوملسي مهو ، حيسملاب
 نـمو ، هللا ةاـيح وـه سدـقلا حور ناـك نإـف ٍذئنيحو ، مهريغ يفو ، نييراوحلا يفو ، دواد يف ، حيسملا ريغ
 ، حيــسملاك توــسانو توــهال مــهيف ءالؤــه لــك نوــكي نأ مزــل ، ًاــهلإ نوــكي نأ مزــل ، ًاــتوهال نوــكي هــيف تــلح
 ةـملكلا : ناـتوهال هيف حيسملا نوكي نأ كلذ نم مزليو ، دوهيلاو ىراصنلاو نيملسملا عامجإ فالخ اذهو
 نإــف ًاــضيأو ، سدــقلا حور موــنقأو ، ةــملكلا موــنقأ نيموــنقأ : توــسانلا نــم حيــسملا نوــكيف ، سدــقلا حورو ،
 ، هريـغب موـقتو هـقرافت ال فوـصوم لـك ةفـصو لـب ، هـب ةـمئاقلا هللا ةفـص نإـف ، هـب ةـمئاق هللا ةفـص تـسيل هذه
 يذـــلا سدـــقلا حور نأ الو ، سدـــقلا حور اهمـــسا هـــتايح نأ الو ، سدـــقلا حور همـــسا هللا نأ اذـــه يـــف ســـيلو
 همـسن مـل ىراـصنلا رـشاعم اـَّنإ : مـتلق مـتنأو ، ىلاـعتو هناحبـس هللا ةاـيح وـه ميرـم نـمو ، حيسملا هنم دسجت
 ىمـس هللا نأ ءاـيبنألا نع هومتركذ اميف سيلو ، اهب هتوهال ىمس هللا نكلو ، انسفنأ تاذ نم ءامسألا هذهب
 هتفـصل مكتيمـست لـطبف ، ًاـنبا هتافـص نـم ًائيـش الو هـسفن ىمسالو ، سدقلا حور هتافص نم ًائيش الو ، هسفن
 صــتخم حيــسملا نأ نوــمعزت متنأــف ًاــضيأو . نبالاــب مــلعلا يــه يتــلا هتفــصلو ،سدــقلا حورــب ةاــيحلا يــه يتــلا
 هــب متــصصخ اــم لــطب مهريــغو نييراوــحلاو مالــسلا هــيلع دواد يــف سدــقلا حور تــناك اذإــف ، حورــلاو ةــملكلاب
 دبع حيسملا كلذكو ، هيف سدقلا حور تناك نإو ، لجو زع هللا دبع دواد نأ قافتالاب ملع دقو ، حيسملا

()) مـكل ةـجح ال ، مالـسإلا لـهأل مكيلع ةجح ، ءايبنألا نع هومتركذ امف ، هيف سدقلا حور تناك نإو هللا
257( .

 نورـقي ىراـصنلا نأ ، هريـغب الو ـ مالسلا هيلع ـ حيسملاب سدقلا حورلا ةيصوصخ مدع ىلع ًاضيأ لديو
 ،)258()) ءاـيبنألا يـف قطاـنلا(( : سدـقملا مهناـميإ نوناـق يف اولاق ذإ ، ءايبنألا يف قطان سدقلا حورلا نأ
 ةاـيحو(( : ــ هللا هـمحر ــ ةـيميت نـبا لوـقي ذإ ، لـطاب اذـهف كلذـك ناـك اذإو ، هللا ةاـيح ـ مهمعز يف ـ ىمسيو
 هللا ةاـيح وـه سـيل نيحلاـصلاو ءاـيبنألا يـف نوـكت يذـلا سدـقلا حورو ، هريـغ يـف لـحت ال هـب ةمئاق ةفص هللا
 ًادوـبعم ًاهلإ ءايبنألا نم لك ناكل ةثالثلا ميناقألا دحأ وه ءايبنألا يف يذلا سدقلا حور ناك ولو ، هب ةمئاقلا
 ، ًاـتوهالو ًاتوـسان راـص ميناقألا دحأ هب دحتا امل حيسملا نإف ، مكدنع حيسملاك توهاللاب هتوسان دحتا دق
 توـسانو توـهال هـيف مـهنم لـك ناـك ءاـيبنألا يـف ًاـقطان ةـثالثلا ميناـقألا دـحأ وـه يذـلا سدقلا حور ناك اذإف
 ،)259()) هــل تــبث اــم هريــغل مكتاــبثإ عــم هدــحو حيــسملل الإ داــحتالاو لولحلاــب نورــقت ال مــتنأو ، حيــسملاك

 اـهب دارـملا سـيل هريـغ قـح يـف سدـقلا حور نأ اوملـسي نأ اـمإ مـهو(( : رـخآ عـضوم يـف ــ هللا هـمحر ــ لاقو
 كـلذ اـهب دارـي نأ نـيعتي مـل ًاـضيأ هللا ةاـيح يـف لمعتـسا وـلف ، ةايحلا ريغ ىنعم اهل نأ تبث اذإف ، هللا ةايح
 ةاـيح اـهب دارـملا نأ اوعدـي نأ اـمأو ، حيـسملاقـحيـفهللاةاـيحيـفلمعتـسيملوفيكف ، حيسملا قح يف
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 ءاــيبنألا عــيمج يــف ًالاــح توــهاللا نوــكينأمهمزــلكــلذاولاــقنإــف،نييراوــحلاوءاــيبنألا قــح يــف هللا
. )260()) حيسملا نيبو ءالؤـه نيب قرـف الف ٍذئنيحو ، نييراوحلاو

 نالـطبو ، هتيهولأ ىراصنلا داقتعا نالطبو ـ مالسلا هيلع ـ ليربج هنأو سدقلا حورلا ةقيقح نيبتي اذهبو
. مهاوس نودهريغ ىلع وأ هيلع سدقلا حورلا لولحب حيسملا ةيصوصخ مهداقتعا

 ثحبلا ةمتاخ
 حورـلا ةـيهولأ ىراـصنلا داـقتعا نـع ةـيدقنلا ةـيملعلا ةـساردلا هذـه يـف ثـحبلا اذه ماتخ ىلع يتأن اذهبو

: ةيتآلا جئاتنلا ىلإ تلصوت دقو ، ييحملا برلا هنأو سدقلا
 رـصنلا نـم نينمؤـملا هداـبعو هلـسرو هءاـيبنأ هـب هللا دـيؤي اـم وـه ةـيهلإلا بتكلا يف سدقلا حورلا نأ ـ1

 دوــهيلا اميــس ال باــتكلا لــهأ نــكل ، مالــسلا هــيلع لــيربج ىنــعمبو ، يــهلإلا يــحولا ىنــعمب يتأــيو ، دــييأتلاو
 اــهدعبو ، ىراــصنلا مهعباــت مــث ، مهودــع هــنأ مهمعزــل مالــسلا هــيلع لــيربج نــع سدــقلا حورــلا ىنــعم اوــفرح
 يذـلا وـه ــ مالـسلا هـيلع ــ حيـسملل مههيلأت نأل ، ههيلأت ىلإ رمألا ةياهن يف مهرمأ لآو ، هليوأت يف اوفلتخا
 تـلبح اـهنأ ، اـهيف سدـقلا حورـلا لوـلحب ميرـم تـلبح نـيح هـنأ اوروـصت مـهنأل ، سدـقلا حورـلا هـيلأتل مهداق
. سدقلا حورلا هلإلا نم حيسملا هلإلاب

 نــم وــهو ، نورــق ةدــعب ـــ مالــسلا هــيلع ـــ حيــسملا عــفر دــعب ثدــح ، سدــقلا حورــلا ةــيهولأ رارــقإ نإ ـــ2
 مــهرارقإ ناــكو ، مالــسلا هــيلع حيــسملا اــهب ءاــج يتــلا دــيحوتلا ةدــيقع اومواــق نيذــلا ناــبهرلاو راــبحألا عادــتبا
 اوناـك نيذـلا ةرطابألا اهديؤت يتلا ةينثولاو ديحوتلا نيب عارصلاو عازنلا دعبو ةديدع لحارم ىلع داقتعالا اذهل
. قحلا نع اهيف اولض يتلا مهئاوهأو مهعدبل ًاعبت مهعماجم تارارق تءاجف ، مهتينثو ىلع اولاز ام

 مـهدقتعم ىلع ًاليلد اهلعجو ةهباشتملا صوصنلا مهليوأتل ةجيتن سدقلا حورلا ةيهولأ مهداقتعا نأ ـ3
 اـــهديؤت اـــهيناعم يـــف ةحيرـــص اـــهنأ مـــغر ،اـــهنع مهـــضارعإو مهلطاـــب درـــت يتـــلا ةـــمكحملا صوـــصنلا مهكرـــتو ،
 هدرو ، قحلا نم اهيف درو امل ميركلا نآرقلا ةداهشو ،ةسدقملا مهليجانأو ، ةقباسلا ةيهلإلا بتكلا صوصن
. لطابلا نم اهيف امل

 رـيغ سدـقلا حورـلا نأ اوـمعز مـهنأ مهلالـض ببس ناكو ، مالسلا هيلع ليربج وه سدقلا حورلا نأ ـ4
 ناـفلتخم نائيـش اـمهنأ اوـنظ ليربج ركذت ةراتو ،سدقلا حورلا ركذت ةرات مهصوصن اوأر امنيح مهنأل ، ليربج
 اــمهودجول رــمألا اوربدــت وــلو ، هــتيهولأ نودــقتعي مــهتلعج يتــلا ةــيهلإلا تافــصلا سدــقلا حورــلا ىــلإ اوبــسنف ،
. ةسدقملا مهصوصن كلذب دهشت امك ًادحاو ًائيش

 هــب دــيأ هللا نإ لــب ، مــهيلع هــلولح اوــمعز نــمب الو طــقف حيــسملاب ًاــصاخ ســيل سدــقلا حورــلا نأ ـــ5
 ءاـيبنألا نـم ريثك يف لح سدقلا حور نأ يف ةدهاش مهصوصنو ، نينمؤملا هدابعو نيقباسلا لسرلاو ءايبنألا
 ىنعمبو ،دييأتلاو رصنلاو ةوقلا ىنعمب يتأي سدقلا حور نأو ، مهريغ يفو نييراوحلا يفو ،
 هللا ربـخأ اـم فالـخ هـتيهولأب داـقتعالا يـف مهلطاـب درـي اذهو ، مالسلا هيلع ليربجل مسا ًاضيأ وهو ، يحولا
. ةيهلإلا بتكلا يف هنع

 ، هللا هـجول ًاـصلاخ يـلمع نوـكي نأو ، باوـصلل تـقفو دق نوكأ نأ هللا وجرأ ةمتاخلا هذه ماتخ يفو
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. ملسو هبحصو هلآ ىلعو دمحم انيبن ىلع هللا ىلصو ، ناعتسملا وهو قيفوتلا هللاابو

تاقیلعتلاو شماوهلا

: لاثملا ليبس ىلع رظنا )1(
. ةرهاقلا ،1938 ةنس ىلوألا ةعبطلا ، مالسإلا يف ةيحيسملا ـ اقول ميهاربإ ـ أ

27 ـ21 ص1970 ةنس ربمسيد ددع ، لالهلا ةلجم ، ةيحيسملاو نآرقلا ـ ةدونش ابابلا ـ ب
 ، ةرهاـقلا ، ةـعابطلل راـبون راد ، نآرـقلاو ليجنإلاو ةاروتلا يف حيسملا ـ يليساب سلوب صمقلا ـ ج
. 1999 ةنس ةعبارلا ةعبطلا

31/3 جورخلا رفس )2(
11/5 لايقزح رفس )3(
27ـ36/26 قباسلا عجرملا )4(
40ـ41/38 نيوكتلا رفس )5(
12ـ51/10 ريمازملا رفس )6(
12ـ63/11 ءايعشأ رفس )7(
63/10 قباسلا عجرملا )8(
23/1 يناثلا ليئومص رفس )9(
17ـ6/16 لايناد رفس )10(
9/21 قباسلا عجرملا )11(
14/6 ةاضقلا رفس )12(
14/9 قباسلا عجرملا )13(
3/10 قباسلا عجرملا )14(
1/2 نيوكتلا رفس رظنا )15(
12/7 ةعماجلا رفس رظنا )16(
34/14 بويأ رفس رظنا )17(
 وهف هللا ىوسام لكف ، قولخم وهف ىلاعت هنع ردصي امم لجوزع هللا مالك ىوسام لك نأ : يأ )18(

. هتاقولخم نم قولخم
10ـ63/7 ءايعشأ رفس )19(
97ةرقبلا )20(

 ،4480 مـقر ثيدح)) ليربجل ًاودع ناك نم(( ىلاعت هلوق باب ـ ريسفتلا باتك ـ يراخبلا هاور )21(
3207 مقر ثيدح ، ةكئالملا ركذ باب ـ ديحوتلا باتكو

1405 ماع ةينميملا ةعبطلا ،273 ص1 ج هدنسم يف دمحأ مامإلا هاور )22(
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435 ـ431 ص1ج1جمنآرقلايآليوأتنعنايبلاعماج رظنا )23(
12/36 سقرم ليجنإ )24(
22/43 ىتم ليجنإ )25(
26ـ28/25 لسرلا لامعأ رفس )26(
2/21 ةيناثلا سرطب ةلاسر )27(
52 ـ7/51 لسرلا لامعأ رفس )28(
3/3 سوثنروك ىلإ ةيناثلا سلوب ةلاسر )29(
15ـ1/13 اقول ليجنإ )30(
15ـ1/13 قباسلا عجرملا )31(
1/18 ىتم ليجنإ )32(
22ـ3/21 اقول ليجنإ )33(
33ـ1/32 انحوي ليجنإ )34(
10ـ1/9 سقرم ليجنإ )35(
4/1 اقول ليجنإ )36(
15ـ4/14 قباسلا عجرملا )37(
4/18 قباسلا عجرملا )38(
10/38 لسرلا لامعأ رفس )39(
8ـ1/4 لسرلا لامعأ رفسو ،20ـ10/17 ىتم ليجنإ )40(
8ـ1/4 لسرلا لامعأ رفسو ،12ـ12/11 اقول ليجنإ )41(
28ـ12/24 ىتم ليجنإ )42(
32 ـ12/31 قباسلا عجرملا )43(
12/10 اقول ليجنإو ،30ـ3/28 سقرم ليجنإ )44(
12ـ3/10 ىتم ليجنإ )45(
 يـناعم نم نأ اوركذو ، ليجنإلاو ةاروتلا يف مالسإلا يبنب تاراشبلا نم ريثكلا ءاملعلا ضعب ركذ )46(

 مالـسلا اـمهيلع ـ حيسملاو ىيحي نأو ، ملسو هيلع هللا ىلص دمحم ةوبن ىلع هتلالد سدقلا حورلا
 يــف كــلذ ىــلع لادــلا دهاــشلا نــع ثيدــحلا يتأيــسو ، سدــقلا حورلاــب هاــبقلو مالــسإلا يبــنب ارــشب ـــ
 )ج( هرقف يناثلا بلطملا : ثلاثلا ثحبملا

33ـ1/32 انحوي ليجنإ )47(
17ـ3/14 ىتم ليجنإ )48(
 لــهأ ىــلإ سلوــب ةلاــسرو ،20/17 اــنحوي لــيجنإو ،10،32/9ـــ6/9 ،5/9 ىتــم لــيجنإ رــظنا )49(

15ـ8/14 ةيمور
34ـ24 تايراذلا )50(
 ،ءامـسلا يـف ةـكئالملاو نـيمآ : مكدـحأ لاـق اذإ باـب ــ قـلخلا ءدـب باتك ـ يراخبلا حيحص رظنا )51(

 ىـــلاعت هـــلوق باـــب ــــ ناـــميإلا باـــتك ــــ ملـــسم حيحـــصو ،3236 ،3235 ،3234 مـــقر ثيدـــح
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287ـ280 مقر ثيدح ،)) ىرخأ ةلزن هآر دقلو((
 ناـميإلا نع ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ليربج لاؤس باب ـ ناميإلا باتك ـ يراخبلا حيحص رظنا )52(

1 مقر ثيدح ، مالسإلا باب ـ ناميإلا باب ـ ناميإلا باتك ـ ملسم حيحصو ،50 مقر ثيدح ،
، 5، 7 .

241ـ240 حورلا باتك ـ ةيزوجلا ميقلا نبا )53(
2 لحنلا )54(
52 ىروشلا )55(
16ـ15 رفاغ )56(
22 ةلداجملا )57(
195ـ192 ءارعشلا )58(
87 ةرقبلا )59(
102 لحنلا )60(
87 ةرقبلا )61(
110 ةدئاملا )62(
85 ءارسإلا )63(
38 أبنلا )64(
4 ردقلا )65(
171 ءاسنلا )66(
91 ءايبنألا )67(
12 ميرحتلا )68(
1/998 ميظعلا نآرقلا ريسفت ـ ريثك نبا رظنا )69(
1/998 قباسلا عجرملا )70(
 مـــقر ثيدـــح)) ميرماـــي ةـــكئالملا تـــلاقذإو(( ىلاـــعت هـــلوق باـــب ــــ ءاـــيبنألا باـــتك ــــ يراـــخبلا هاور )71(

1/42 كاش ريغ وهو هللا يقل نم باب ـ ناميإلا باتك ـ ملسمو ،3435
13 ةيثاجلا )72(
13 سمشلا )73(
26 جحلا )74(
 ـ ملـسو هـيلع هللا ىلـص يبـنلا ةعافـش يـف لـيوط ثيدـح نـم يردـخلا ديعـس يبأ نع يراخبلا هاور )75(

7440 مقر ثيدح)) ةرظان اهبر ىلإ ةرضان ذئموي هوجو (( ىلاعت هلوق باب ـ ديحوتلا باتك
900ـ1/898 ميظعلا نآرقلا ريسفت ـ ريثك نبا رظنا )76(
 نـب سـيردإ ءالـعلا يـبأ نـب دـمحأ ساـبعلا وـبأ نيدـلا باهـش مامإلا خيشلا وه : وه يفارقلا مامإلا )77(

 يـــفارقلا ، برـــغملا ةرـــبارب نـــم هجاهنـــص ةـــليبق نـــم ، يـــشفهلا يجاهنـــصلا يرـــصملا نمحرلادـــبع
 هرـصع يـف ةـيكلاملا ماـمإ ناـكو ، ةـيرجه626ةنـسرصمبدلو،رسفملايلوصألاهيقفلا يكلاملا
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 نـع ةرخاـفلا ةـبوجألا :لـثم ىراـصنلا ىـلعدرلايفهلو،هلوصأوهقفلاوةديقعلايفةريثك تافنصم هل ،
 قـيقحت ، ةينارـصنلا ىـلع درـلا يـف ةـينادحولا ةـلدأو ، ضوـع يـكز رـكب .د قيقحت ، ةرجافلا ةلئسألا
 رـظنا ( . ةيرــجه684 ةنـس ةرـخآلا ىداـمج يـف ــ هللا هـمحر ــ يفارقلا يفوت ، ةيقشمد نمحرلادبع
 مالـــعألاو ،1/127 ةرـــضاحملا نـــسحو ،1/99 نيفراـــعلا ةـــيدهو ،2/1153 نوـــنظلا فـــشك
 ) 95ـ1/94 يلــكرزلل

41 لافنألا )78(
42 رجحلا )79(
86ـ82 ةرجافلا ةلئسألا نع ةرخافلا ةبوجألا )80(
4/631 يحيسملا ركفلا خيرات ـ يرضخلا انح)81(
666ـ4/665 قباسلا عجرملا )82(
247 ص يسنكلا عرشلا ةعومجم ـ باسك سايلإ اينانح )83(
414 ص) سدقلا حور ( ةدام ، سدقملا باتكلا سوماق )84(
 ةعوــسوم ـــ ةدونــش يــكزو،259ـــ258 ص يــسنكلا عرــشلا ةــعومجم ـــ باــسك ساــيلإ اــينانح رــظنا )85(

1/176 طابقألا خيرات
53 ص يسنكلا خيراتلا يف ءارذعلا ـ دعسأ فسوي سقلا )86(
1/179 طابقألا خيرات ةعوسوم ـ ةدونش يكز رظنا )87(
4/666 يحيسملا ركفلا خيرات ـ يرضخلا انح رظنا )88(
155 ص ةينارصنلا يف تارضاحم ـ ةرهز وبأ دمحم رظنا )89(
217 ص ءاوس ةملك ىلإ اولاعت باتكلا لهأاي ـ يبلش فوؤر )90(
217 ،210 ص قباسلا عجرملا رظنا )91(
1/301 ةسينكلا خيرات رصتخم ـ رلم وردنأ رظنا )92(
4/632 يحيسملا ركفلا خيرات ـ يرضخلا انح رظنا )93(
1/301 ةسينكلا خيرات رصتخم ـ رلموردنأ )94(
1/180 طابقألا خيرات ةعوسوم ـ ةدونش يكز )95(
1/171 قباسلا عجرملا )96(
1/172 قباسلا عجرملا )97(
1/175 قباسلا عجرملا )98(
177ـ1/176 قباسلا عجرملا )99(
1/178 قباسلا عجرملا )100(
1/179 قباسلا عجرملا )101(
229 ص ءاوس ةملك ىلإ اولاعت باتكللا لهأاي ـ يبلش فوؤر رظنا )102(
4/631 يحيسملا ركفلا خيرات يرضخلا سجرج انح )103(
1/142 طابقألا خيرات ةعوسوم )104(
1/246 قباسلا عجرملا )105(
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45صديحوتلاوثيلثتلا ةلاسر )106(
260 ص قباسلا عجرملا )107(
4/666 يحيسملا ركفلا خيرات ـ يرضخلا انح رظنا )108(
247 ـ1/246 طابقألا خيرات ةعوسوم ـ ةدونش يكز رظنا )109(
1/317 حيسملا نيد لدب نمل حيحصلا باوجلا ـ ةيميت نبا رظنا )110(
122ـ121 ص ةينارصنلا يف تارضاحم ـ ةرهز وبأ دمحم )111(
123 ص قباسلا عجرملا )112(
1/36 نيوكتلا رفس )113(
2/22 قباسلا عجرملا )114(
47/16 ءايعشأ رفس )115(
20/17 جورخلا رفس )116(
42 ،37 ص ديحوتلاو ثيلثتلا ةلاسر ـ روصنم يسي )117(
1/181 يديقعلا توهاللا ملع ـ سجرج ليئاخيم صمقلا )118(
22/8 ايركز رفس )119(
12/3 عشوه رفس )120(
16ـ48/15 نيوكتلا رفس )121(
12 ص هتاذ نع هنالعإ قرط .. هللا )122(
22/30 ىتم ليجنإ )123(
26/53 قباسلا عجرملا )124(
14ـ2/13 اقول ليجنإ )125(
15ـ1/13 قباسلا عجرملا رظنا )126(
35ـ1/26 قباسلا عجرملا رظنا )127(
6،17/1ـ8/2 يتوهاللا انحوي ايؤر رظنا )128(
20ـ1/19،2/13،2/19 ىتم ليجنإرظنا )129(
28/19 ىتم ليجنإ )130(
 ـ ةدونـش يـكز رـظناو ،150 ــ1/147 يدـيقعلا توـهاللا مـلع ـ سجرج ليئاخيم صمقلا رظنا )131(

247ـ1/246 طابقألا خيرات ةعوسوم
 ماـع دـلو ، ساـبعلا وـبأ ، يقشمدلا ينارحلا مالسلادبع نب ميلحلادبع نب دمحأ وه : ةيميت نبا )132(

 راــبك نــمو ، نيروهــشملا مالــسإلا ءاــملع نــمو ، نيدــهتجملا ةــمئألا راــبكنم ربــتعي ، ةــيرجه661
 ، هلوــصأو هــقفلاو ريــسفتلا يــف ملاــع ، ةــسارك فالآ ةــعبرأ ىــلع دــيزت فيناــصت هــل ، نيحلــصملا
 نـــيد لدـــب نـــمل حيحـــصلا باوـــجلا : ىراـــصنلا لادـــج يـــف هـــتافلؤم نـــم ، قـــطنملاو ثيدـــحلاو
 ةركذـــت ــــ يبهذـــلا رـــظنا ( . ةـــيرجه728 ماـــع هللا هـــمحر يـــفوت ، ةيـــصربقلا ةلاـــسرلاو ، حيـــسملا
/1 علاـــطلا ردـــبلا ـــ يناكوـــشلاو ،14/163 ةــياهنلاو ةـــيادبلا ــــ ريــثك نـــباو ،4/1496 ظاــفحلا

63 ( 
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2/99حيسملانيدلدبنملحيحصلاباوجلا )133(
 رهتـشاو ، ملـسأف ًاينارـصن ناـك ، بـبطتملا ديعـس نـب ىـسيع نـب ىيـحي نـب رـصن : وـه ببطتملا )134(

449 ةنـس دعب شاع ، هتدالو ةنس فرعيال ، ًابيدأو ًابيبط ناكو ، ةرصبلا ىراصن نم ، يدتهملاب
 ىــلع درــلا يــف ةلاــسر بــتك ، ةــيورو ثــحبو رــظن دــعب ملــسأ ، هــموق ةــنايدب ًاــملاع ناــك ، ةــيرجه
 رهـش يـف ةرصبلاب هتافو تناك ، ةينارصنلا ةلملا ةحيضف يف ةيناميإلا ةحيصنلا : اهامس ىراصنلا
/2 نيفراــعلا ةــيدهو ،1958-2/1957 نوــنظلا فــشك : رــظنا ( ةــيرجه589 ةنــس ناــضمر

 ةــيفاو ةــمجرت رــظناو ،330-2/329 ءاــبنألا نوــيعو ،41-20/40 ءاــبدألا مــجعمو ،492
) 200-1/191 باتكلا لهأ اوملسم ـ ميحسلا دمحم . د ببطتملل

126 ص ةينارصنلا ةلملا ةحيضف يف ةيناميإلا ةحيصنلا )135(
 مـل ، يبـطرقلا يراـصنألا حرـف نـب رـكب يـبأ نـب دـمحأ نـب دـمحم : نيدـلا سمـش وه : يبطرقلا )136(

 هــلو ) نآرــقلا ماــكحأل عماــجلا ( باــتك فــلؤم ، نيرــسفملا راــبك نــم ، هــتدالو ةنــس ءاــملعلا ركذــي
 ىراصنلا نيد يف امب مالعإلا ( مساب ىراصنلا ىلع درلا يف باتك هيلإ بسنيو ، ىرخأ تافلؤم
 رـظنا ( ) مالـسلا هيلع دمحم ةوبن تابثإو ، مالسإلا نيد نساحم راهظإو ، ماهوألاو داسفلا نم
 ناــــملكوربل ةيمالــــسإلا بوعــــشلا خيراــــتو ،317 بهذــــملا جابيدــــلاو ،1/428 بــــيطلا حــــفن

219 ( 
78 جحلا )137(
65ـ64 /1 ماهوألاو داسفلا نم ىراصنلا نيد يف امب مالعإلا )138(
70ـ1/65 قباسلا عجرملا رظنا )139(
45ـ5/44 ىتم ليجنإ )140(
6/1 قباسلا عجرملا )141(
 ،23-10/22 اـــــقولو،53-17/21،26/52 ،6/4،6/9،17/11 ىتـــــم لـــــيجنإ رـــــظنا )142(

29-8/25 انحويو
4/3 ىتم ليجنإ )143(
4/6 قباسلا عجرملا )144(
16ـ16/13 قباسلا عجرملا )145(
5/45 قباسلا عجرملا )146(
6/9 قباسلا عجرملا )147(
8/41 انحويو ،5/9 قباسلا عجرملا رظنا )148(
18 ةدئاملا )149(
18 ةدئاملا )150(
2/56 ميظعلا نآرقلا ريسفت ـ ريثك نبا )151(
1/18 ىتم ليجنإ )152(
1/20 قباسلا عجرملا )153(
13/11 سقرم ليجنإ )154(
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5/3لسرلا لامعأ )155(
 يـناميإ ــ راـقم سايلإ رظناو ،414 ص ) سدقلا حورلا ( ةدام ، سدقملا باتكلا سوماق رظنا )156(

183 ص ) ىربكلا ةيحيسملا اياضقلا ( وأ
3/16 سوثنروك لهأ ىلإ ىلوألا سلوب ةلاسر )157(
8/11 ةيمور لهأ ىلإ سلوب ةلاسر )158(
 ـ ةدونـش يـكز رـظناو ،189-1/181 يدـيقعلا توـهاللا ملع ـ سجرج ليئاخيم صمقلا رظنا )159(

247-1/246 طابقألا خيرات ةعوسوم
252-2/251 حيسملا نيد لدب نمل حيحصلا باوجلا )160(
15-1/13 اقول ليجنإ )161(
 : لاثملا ليبس ىلع رظنا )162(

150-1/147 يديقعلا توهاللا ملع ـ سجرج ليئاخيم صمقلا ـ أ
247-1/246 طابقألا خيرات ةعوسوم ـ ةدونش يكز ـ ب

35-1/26 اقول ليجنإ )163(
21-1/18 ىتم ليجنإ )164(
17 ميرم )165(
16/60 ج9 جم نآرقلا يآ ليوأت نع نايبلا عماج ـ ريرج نبا رظنا )166(
171 نارمع لآ )167(
13 ةيثاجلا )168(
541-1/540 ريدقلا حتف ـ يناكوشلا يلع نب دمحم )169(
91 ءايبنألا )170(
12 ميرحتلا )171(
1/41 اقول ليجنإ )172(
68-1/67 قباسلا عجرملا )173(
26-2/25 قباسلا عجرملا )174(
17-3/13 ىتم ليجنإ )175(
33-1/32 انحوي ليجنإ )176(
3/3 سوثنروك لهأ ىلإ ةيناثلا سلوب ةلاسر )177(
3/11 ىتم ليجنإ )178(
3/16 اقول ليجنإ )179(
28/19 ىتم ليجنإ )180(
14/26 انحوي ليجنإ )181(
16/13 قباسلا عجرملا )182(
15/26 قباسلا عجرملا )183(

 نــم مورــلل ًاــسيسق ناــك ، ينادــلك نيماــجنب دــيفاد : همالــسإ لــبق همــسا ناــك ، دواد دــحألادبع )184(
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 كـــلت يـــف يئادـــتبالا هـــميلعت ىـــقلتو ، م1867ةنـــسسراـــفدالـــبنـــماـــيمورأيـــفدـــلو،نادـــلكلا ةـــفئاط
 ، ًاـنهاك هميـسرت مـت م1895 ماـع يـفو ، اـهيف ةينارـصنلا موـلعلا ىـقلتو اـمور ىلإ رفاس ، ةنيدملا
 مـيلعتلاو ظعوـلا ةـمهمب موـقي ناكو ، ةيقرشلا سئانكلا نع تالاقملا ضعب رشنو ةباتك يف مهسأ
-1 : هـــبتك نـــمو مـــهيلع درـــلا يـــف فـــلأو مالـــسإلا ىـــلإ هللا هادـــه ، ىرـــخأ بـــصانم دـــلقت اـــمك ،
 دــمحم . د : هــنع ةــيفاو ةــمجرت رــظنا ( . سدــقملا باــتكلا يــف دــمحم-2 ، بيلــصلاو لــيجنإلا
ماــع ىــلوألا ةــعبطلا ، عــيزوتلاو رــشنلل ناــقرفلا راد ، باــتكلا لــهأ اوملــسم ـــ ميحــسلا هللادــبع نــب

 ) 259-237ص1 ج ، ةيرجه1417
220 ص سدقملا باتكلا يف دمحم )185(
 لـيلخ ميهارـبإ رـظناو ، اهدـعب امو117 ص سدقملا باتكلا يف دمحم ـ دواد دحألادبع رظنا )186(

89 ص نآرقلاو ليجنإلاو ةاروتلا يف دمحم ـ دمحأ
 ،299-2/268 لـــيجنإلاو ةاروـــتلا يـــف مالـــسإلا يبـــنب ةراـــشبلا ــــ اقـــسلا يزاـــجح دـــمحأ رـــظنا )187(

 بـــتكلا يـــف دـــمحم ــــ يـــج ةـــعلق ساور دـــمحم رـــظناو ،58-42 ص ىراـــصنلا ميناـــقأ : هـــباتكو
16-11 ص ةسدقملا

87 ةرقبلا )188(
253 ةرقبلا )189(
110 ةدئاملا )190(
 ـ قـلخلا ءدـب باـتكو ،453 ثيدـح ، دجـسملا يـف رعشلا باب ـ ةالصلا باتك ـ يراخبلا هاور )191(

 ملـسو هـيلع هللا ىلـص يبـنلا عجرم باب ـ يزاغملا باتكو ،3213 ثيدح ، ةكئالملا ركذ باب
 ،6152 ثيدــح ، نيكرــشملا ءاــجه باــب ـــ بدألا باــتكو ،4123 ثيدــح ، بازــحألا نــم
157 ،153ـ151 ثيدح ، ةباحصلا لئاضف باتك ـ ملسم هاورو

 ثيداحألا سفن ةقباسلا عجارملا )192(
15 رفاغ )193(
22 ةلداجملا )194(
28/19 ىتم ليجنإ )195(
99-2/97 حيسملا نيد لدب نمل حيحصلا باوجلا ـ ةيميت نبا )196(
13/14 سوثنروك لهأ ىلإ ةيناثلا سلوب ةلاسر )197(
1 ةـيطالغ لهأ ىلإ سلوب ةلاسر رظناو ،11-22/1 ،3-9/1 ،3-8/1 لسرلا لمعأ رظنا )198(

/13-14
41-15/35 لسرلا لامعأ رظنا )199(
16-3/14 ةيناثلا سرطب ةلاسر رظنا )200(
1/15 سواثوميت ىلإ ةيناثلا سلوب ةلاسر رظنا )201(
7/6 ،3/28 ةيمور لهأ ىلإ سلوب ةلاسر رظنا )202(
233 ص ةيحيسملا ـ يبلش دمحأ . د رظنا )203(
13/14 سوثنروك لهأ ىلإ ةيناثلا سلوب ةلاسر )204(
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71ص؟نويحيسلانمؤي اذامب )205(
 ةــساردل لخدــملا ـــ هــيتوج نوــيل نــع ًالــقن ،134-133 ص ةيحيــسملا ـــ يبلــش دــمحأ . د رــظنا)206(

93 ص ةيمالسإلا ةفسلفلا
 : ثولاثلا ةقيقح نايب يف ينارصنلا توهاللا لاجر ريهاشم نع لوقنلا رظنا )207(

313-304 ص ليجنإلاو ةاروتلاو نآرقلا يف حيسملا ـ بيطخلا ميركلادبع ذاتسألا ـ أ
146-139 صةيحيسملا ـ يبلش دمحأ روتكدلا ـ ب

245 ص ) ليئاربج ( ةدام سدقملا باتكلا سوماق )208(
15 ـ1/5 اقول ليجنإ )209(
35 ـ1/26 قباسلا عجرملا )210(
41 ـ1/39 قباسلا عجرملا )211(
1/67 قباسلا عجرملا )212(
/1 طاــبقألا خيراــت ةعوــسوم ـــ ةدونــش يــكزو ،4/666 يحيــسملا رــكفلا خيراــت ـــ يرــضخلا اــنح )213(

143
68ـ1/67 اقول ليجنإ )214(
1/41 قباسلا عجرملا )215(
1/143 طابقألا خرات ةعوسوم ـ ةدونش يكزو ،4/666يحيسملا ركفلا خيرات ـ يرضخلا انح )216(
 ةحفصلاو ءزجلا سفن نيقباسلا نيعجرملا )217(
13-6/9 ىتم ليجنإ )218(
15-6/14 قباسلا عجرملا )219(
9/31 اقول ليجنإ )220(
7/21 ىتم ليجنإ )221(
4/8 اقول ليجنإو ،4/10 ىتم ليجنإ )222(
4-17/3 انحوي ليجنإ )223(
104 ص ثولاث مأ دحاو هللا ـ ناجرم يدجم دمحم رظنا )224(
116 ص قباسلا عجرملا رظنا )225(
160-2/159 حيسملا نيد لدب نمل حيحصلا باوجلا )226(
63/10 ءايعشأ رفس )227(
) 21 ( شماه رظنا ، هجيرخت قبس ثيدحلاو ،97 ةرقبلا )228(
1/18 ىتم ليجنإ )229(
34-1/33 انحوي ليجنإ )230(
87 ةرقبلا )231(
110 ةدئاملا )232(
91 ءايبنألا )233(
102 لحنلا )234(

Page 44 of 47ةينيدلا رداصملا ءوض يف ةيدقن ةسارد “ ىراصنلا ةديقعيفسدقلاحورلا ”

2/5/2012file:///D:/PDF/02/W324/_ط_µ_%20_ 20%ه___غط_20%__و__20%و_20%___ط ô%20____...



195-193ءارعشلا )235(
3/10 ةاضقلا رفس )236(
14/6 قباسلا عجرملا )237(
14/19 قباسلا عجرملا )337(
31/3 جورخلا رفس )239(
27ـ36/26 لايقزح رفس )240(
15/14 ةاضقلا رفس رظنا )241(
4/1 اقول ليجنإ )242(
15-4/14 قباسلا عجرملا )243(
4/18 قباسلا عجرملا )244(
10/38 لسرلا لامعأ رفس )245(
12/28 ىتم ليجنإ )246(
1/8 لسرلا لامعأ رظناو ،17-14/16 انحوي ليجنإ )247(
14/26 انحوي ليجنإ )248(
12/12 اقولو ،13/11 سقرمو ،10/20 ىتم ليجنإ )249(
32-12/31 ىتم ليجنإ )250(
 ،13/9 ،13/52 ،24-11/22 ،6/5 ،6/3 ،4/31 ،2/4 لـــــــسرلا لاـــــــمعأ رـــــــظنا )251(

8/67 ،1/41 اقول ليجنإ رظناو
لوألا ثحبملا يف سدقلا حورلا ةقيقح نع ثيدحلا دنع تايآلا هذه ركذ قبس )252(
 ) 191 ( شماه رظنا ، ثيدحلا اذه جيرخت قبس )253(
) 192 ( شماه رظنا ، ثيدحلا اذه جيرخت قبس )254(
1/256 حيسملا نيد لدب نمل حيحصلا باوجلا )255(
51/11ريمازملا رفس )256(
2/125حيسملا نيد لدب نمل حيحصلا باوجلا )257(
247 ص يسنكلا عرشلا ةعومجم- باسك سايلإ اينانح )258(
2/120 حيسملا نيد لدب نمل حيحصلا باوجلا )259(
140./2قباسلا عجرملا )260(

عجارملاو رداصملا

: ةيمالسإلا عجارملا :ًالوأ
.ميركلا نآرقلا-1
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.يراخبلا حيحص-2
.ملسم حيحص-3
.دمحأ مامإلا دنسم-4
 ةـعبطلا ، ةرهاـقلا ،يـبرعلا يـعولا ةـبتكم ، نآرـقلاو ليجنإلاو ةاروتلا يف دمحم ـ دمحأ ليلخ ميهاربا-5

. خيرات نودب ، ةسماخلا
 ، يــبرعلا ناــيبلا راد ، نآرــقلاو لــيجنإلاو ةاروــتلا يــف مالــسإلا يبــنب ةراــشبلا ـــ اقــسلا يزاــجح دــمحأ-6

. م1977 ةرهاقلا
. ـه1397 ىلوألا ةعبطلا ،ةرهاقلا ، راصنألا راد ، ىراصنلا ميناقأ ـ اقسلا يزاجح دمحأ-7
 ةرهاـقلا ،دجملا عباطم ، حيسملا نيد لدب نمل حيحصلا باوجلا ـ ةيميت نب ميلحلا دبع نب دمحأ-8

. خيرات نودب ،
 ،ضوــع يــكز رــكب .د قــيقحت ، ةرجاــفلا ةلئــسألا ىــلع ةرخاــفلا ةــبوجألا ـــ يــفارقلا ســيردإ نــب دــمحأ-9

. خيرات نودب ، ةرهاقلا ، ةبهو ةبتكم
 راد ، نارـــهز ميهارـــبإ نيـــسح طبـــض ، مـــيظعلا نآرـــقلا ريـــسفت ــــ ريـــثك نـــب بـــيطخلا نـــب ليعامـــسإ-10

. ـه1406 ىلوألا ةعبطلا ،توريب ، ةيملعلا بتكلا
 ةــيناثلا ةــعبطلا ، ةرهاــقلا ، ماــصتعالا راد ، ءاوــس ةــملك ىــلإ اوــلعت باــتكلا لــهأ اــي ـــ يبلــش فوؤر-11

. ـه1400
 مـكاحملا ةـسائر رـشنو عـبط ، امـش يـمهف ةمجرت ، سدقملا باتكلا يف دمحم ـ دواد دحألا دبع-12

. ـه1405 ىلوألا ةعبطلا ، رطق ةلودب ةينيدلا نوئشلاو ةيعرشلا
 راد ، قوعادـلا قيفو رمع قيقحت ، بيلصلا لهأ ىلع درلا يف بيرألا ةفحت ـنامجرتلا هللا دبع-13

. ـه1408 ىلوألا ةعبطلا ، توريب ، ةيمالسإلا رئاشبلا
.ـه1405 توريب ،ركفلا راد ، نآرقلا يآ ليوأت نع نايبلا عماج ـ يربطلا ريرج نب دمحم-14

 باــتكلا راد ، يــليمجلا ديــسلا .د قــيقحت ، حورــلا باــتك ـــ ةــيزوجلا مــيق نــب رــكب يــبأ نــب دــمحم-15
. ـه1406 ةيناثلا ةعبطلا ، توريب ، يبرعلا

 دــمحأ قــيقحت ، ماــهوألاو داــسفلا نــم ىراــصنلا نــيد يــف اــمب مالــعإلا ـــ يبــطرقلا دــمحأ نــب دــمحم-16
. خيرات نودب ، ةرهاقلا ، يبرعلا ثارتلا راد ، اقسلا يزاجح

 ةـيملعلا ثوـحبلا تارادإل ةـماعلا ةـسائرلا رـشنو عـبط ، ةينارـصنلا يف تارضاحم ـ ةرهز وبأ دمحم-17
. ـه1404 ضايرلا ، داشرإلاو ةوعدلاو ءاتفإلاو

.خيرات نودب ، توريب ، ةفورعملا راد ، ريدقلا حتف ـ يناكوشلا يلع نب دمحم-18
. خيرات نودب ، ةرهاقلا ، ةيبرعلا ةضهنلا راد ، ثولاث مأ دحاو هللا ـ ناجرم يدجم دمحم-19
 ، فيلأــتلاو رــشنلاو ةــعابطلل مالــسلا راد ، ةــسدقملا بــتكلا يــف دــمحم ـــ يــج ةــعلق ساور دــمحم-20

. ـه1400 ةثلاثلا ةعبطلا ، توريب
 دمحم .د قيقحت ، ةينارصنلا ةلملا ةحيضف يف ةيناميإلا ةحيصنلا ـ ببطتملا ىيحي نب رصن-21

. ـه1406 ،ةرهاقلا ، رشنلل ةوحصلا راد ، يواقرشلا هللا دبع
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: ةينارصنلا عجارملا : ًايناث
: سدقملا ىراصنلا باتك-22

. طسوألا قرشلا يف سدقملا باتكلا راد ةعبط ، ميدقلا دهعلا ) أ (
. طسوألا قرشلا يف سدقملا باتكلا راد ةعبط ، ديدجلا دهعلا )ب(

. خيرات الو رشان نودب ، ةسينكلا خيرات رصتخم ـ رلم وردنأ-23
 . خيرات الو رشان نودب ، ةفاقثلا راد ) ىربكلا ةيحيسملا اياضقلا ( وأ يناميإ ـ راقم سايلإ-24
. خيرات الو رشان نودب ، سدقملا باتكلا سوماق ، نورخآو كلملا دبع سرطب-25
.م1981 ةرهاقلا ، ةفاقـثلا راد ، يحيسملا ركفلا خيرات ـ يرضخلا سجرج انح-26
. خيرات الو رشان نودب ، يسنكلا عرشلا ةعومجم ـ باسك سايلإ اين انح-27
. خيرات الو رشان نودب ، طابقألا خيرات ةعوسوم ـ ةدونش يكز-28
. خيرات الو رشان نودب ، هتاذ نع هنالعإ قرط .. هللا ـ ناعمس ضوع-29
 ةـعبطلا ، ةيردنكـسإلاب يريوـصتلا عـمجلل اتلدـلا زـكرم ، يدـيقعلا توهاللا ملع ـ سجرج ليئاخيم-30

. م1994 ىلوألا
. خيرات الو رشان نودب ، ديحوتلاو ثيلثتلا ةلاسر ـ روصنم يسي-31
. خيرات الو رشان نودب ، يسنكلا خيراتلا يف ءارذعلا ـ دعسأ فسوي-32
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